
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47500 Медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 222 Медицина

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47500

Назва ОП Медицина

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Cпеціальність 222 Медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Котик Тарас Любомирович, Остапенко Юлія Володимирівна, Коньков
Дмитро Геннадійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 01.07.2021 р. – 03.07.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/4305/view

Програма візиту експертної групи https://office.naqa.gov.ua/bb21225d-4fe4-4cb9-9059-4802e16447d5

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-наукова програма "Медицина" Запорізького державного медичного університету, на думку експертної
групи, відповідає визначеним критеріям, характеризується наявністю сильних сторін та позитивних практик.
Реалізація діяльності за даною ОНП здійснюється з реальним залученням потужностей найсучаснішої матеріально-
технічної бази ЗДМУ для проведення наукових досліджень, та, водночас, тісно інтегрована у регіональну систему
охорони здоров'я. Навчання на даній ОНП дозволяє отримати компетентності, необхідні як для науковця,
викладача, так й лікаря-практика, здатного до інноваційного розв'язання комплексних проблем галузі. Окремо
хотілося б відзначити персональний супровід аспіранта протягом курсу навчання, з боку наукового керівника, НПП
та адміністрації ЗВО. Очевидною є системна наполеглива й багаторічна праця робочої групи на чолі із гарантом,
науково-педагогічного колективу ЗДМУ над створенням, реалізацією і постійним удосконаленням ОНП
«Медицина». Варто відзначити динамічність розвитку та постійне удоконалення програми, що досягається
врахуванням пропозицій аспірантів, залученням роботодавців і їхніх представників не тільки до обговорення, а й до
викладання на даній ОНП. Зміст програми збалансований, наповнений якісним контентом, забезпечує широкі
можливості для формування індивідуальної освітньої траекторії за рахунок власних інноваційних розробок
(віртуальний пацієнт, школа молодого викладача, он-лайн курси та функціонування Ради роботодавців), що надає
можливість здобувачам досягти всіх програмних результатів навчання в повному обсязі. Викладання освітньої
складової здійснюється кваліфікованими НПП, які є активними науковцями, більшість з яких провадить
лікувально-профілактичну діяльність, здатні забезпечити аспірантів необхідними знаннями, а також задовольнити
їхні наукові інтереси. Усі ці фактори, у поєднанні з інтернаціоналізаційною діяльністю ЗВО, створюють унікальне
середовище підготовки докторів філософії у галузі "Медицина" у ЗДМУ.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Дана ОНП є особливою у контексті її розроблення та оновлення. Динамічність цих процесів підкреслюється
постійним моніторингом потреб здобувачів, залученням роботодавців та НПП до перегляду та удосконалення,
врахуванням с інноваційних наукових розробок, зберігаючи при цьому зв'язок з регіональною СОЗ. ОНП є
збалансованою, її зміст відповідає науковим інтересам аспірантів, що досягається наявністю дисциплін, які
корелюють з тематикою досліджень, забезпечують належний рівень освітньої підтримки. Форми і методи навчання,
контролю знань та критерії оцінювання забезпечують формуванню як фахових, так і загальних компетентностей,
дозволяють досягти заявлених результатів навчання. До реалізації освітнього компонента залучено надзвичайно
потужний склад ЗВО, роботодавці. Керівники аспірантів є активними науковцями-дослідниками (публікації,
наявність досвіду роботи у провідних ЗВО). Викладання здійснюється у відповідності до принципів академічної
свободи, що сприяє обиранню та оновленню методів і форм навчання, змісту дисциплін з урахуванням досвіду НПП,
отриманого під час стажувань, у тому числі за кордоном (онлайн-курси із різних дисциплін, відео-лекції,
проведення вебінарів із використанням OmniJoin); указані процеси постійно знаходяться у фокусі системи
внутрішнього забезпечення якості, яка функціонує на засадах системності та прозорості. Вибір індивідуальної
траєкторії аспірантів відбувається у декількох напрямках. Наявність вибіркових дисциплін у каталозі ОНП,
можливість обрання дисциплін з інших ОП чи он-лайн курсів та наявність запасу кредитів забезпечує формування
освітньої складової індивідуального шляху аспіранта. Реалізовані можливості індивідуального наукового пошуку, що
забезпечується вільним вибором теми досліджень, наукового керівника, а також безоплатним доступом до
необхідної інфраструктури (потужна МТБ; онлайн доступ до бібліотечного фонду, електронного каталогу та
репозитарію ЗВО). Сприяння ЗВО аспірантів, який розпочинається ще на етапі вступних випробувань шляхом
подання дослідницьких пропозицій, підкреслюється також постійним розвитком інфраструктури НДЦ, які оснащені
новітнім обладнанням та наявністю чітких стандартних операційних процедур для належного забезпечення якості
проведених досліджень. Заслуговує уваги багатовекторна підтримка ЗВО аспірантів та НПП, залучених до реалізації
ОНП "Медицина", яка полягає у наданні організаційної, інформаційної, консультативної і соціальної підтримки,
преміювання дисертантів та їхніх наукових керівників, фінансування досліджень та публікації, матеріальне
заохочення. ЗВО має дієві інструменти інтернаціоналізації, які імплементуються на даній ОНП, такі як програми
міжнародної академічної мобільності, участь у міжнародних конференціях та програмах стажування. Наявність та
використання додаткових ресурсів та проектів, таких як Школа молодого викладача, системи "Віртуальний пацієнт",
міжкафедральний тренінговий центр підсилюють набуття аспірантами компетентностей науковця, педагога та
лікаря.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Не зважаючи на динамічний розвиток ОНП з урахуванням тенденцій розвитку галузі та потреб роботодавців,
залучення випускників, та зовнішніх стейкхолдерів є недостатнім як на етапі обговорення проекту, так і під час
реалізації ОНП. Рекомендація ЕГ: вдосконалити процедуру оприлюднення проєктів ОНП із зазначенням термінів
обговорення, контактної інформації відповідальної особи; активніше залучати випускників, Раду роботодавців та
інших стейкхолдерів до обговорення та надання пропозицій; посилити шляхи інформування (повідомлення на
сайті, надсилання запрошень) щодо проведення обговорення та оновлення ОНП, також шляхів формалізації
надання таких пропозицій (наприклад, анкетування, участь в засіданнях проектної групи) з подальшим
оприлюдненням результатів їхнього розгляду. Не за усіма дисциплінами визначені оптимальні методи оцінювання
здобувачів; у робочих програмах перелік навчально-методичної літератури обмежений 2014-2016 роками, наявні
технічні невідповідності між компетентностями та результатами навчання з визначеними у ОНП. Навчально-
педагогічна практика не відображена у матрицях компетентностей та результатів навчання ОНП. Рекомендація ЕГ:

Сторінка 3



додати більш чіткі та уніфіковані критерії оцінювання (наприклад, чек-листи, рейтингові шкали оцінювання);
здійснювати щорічний перегляд рекомендованої літератури та його схвалення на засіданнях профільних кафедр;
скорегувати технічні огріхи робочих програм і силабусів; відобразити навчально-педагогічну практику у
відповідних матрицях ОНП. Здобувачі не в повній мірі поінформовані щодо політик формування індивідуальної
траекторії, незважаючи на надані широкі можливості. Рекомендація: розглянути можливість покращення
інформаційної політики стосовно особливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії на даній ОНП та
можливостей обрання додаткових та/або альтернативних дисциплін з інших ОП/ОНП. Переліки питань, які
представлені у програмі для вступних випробувань та для підготовки до співбесіди, потребують узгодження між
собою; для осіб-іноземців/без громадянства не представлені критерії оцінки вступного випробування з мови
навчання. Рекомендації ЕГ: доопрацювання стосовно узгодження переліку питань для співбесіди, які містяться у
програмі, та власне переліку питань для проведення співбесіди; розмістити критерії та програму вступних
випробувань з мови навчання для осіб-іноземців/без громадянства у релевантному розділі сайту аспірантури та
докторантури. На веб-сторінках кафедр, сайті аспірантури та докторантури відсутня інформація про наукові
публікації аспірантів та їхню участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах. Рекомендації ЕГ: розробити
інформаційну бази випускників за даною ОНП, а також створити сторінку аспіранта на сайті кафедри та/або
аспірантури і докторантури, де можна буде ознайомитись портфоліо аспіранта для проведення апробації
дисертаційного дослідження рецензентами та опонентами.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Ціллю даної ОНП є підготовка здобувача, який володіє сучасними знаннями, навичками та вміннями, необхідними
для кваліфікованої діяльності науковця, педагога і лікаря-практика, що знаходиться у контексті місії ЗВО
("Забезпечення високої якості освітньої, наукової і клінічної діяльності...", http://zsmu.edu.ua/p_1400.html).
Водночас, є кореляція цілей даної ОНП зі стратегією ЗВО
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf), метою якої є
"продовження та вдосконалення системи підготовки фахівців та науковців інноваційного типу, що сформують
потенціал для оновлення та розвитку галузі охорони здоров'я". Висвітлені врахування в ОНП тенденцій розвитку
галузі у поєднанні з розвинутою системою лабораторій та матеріально-технічної бази
(https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM), нагромадженим досвідом наукових шкіл
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_nauk_shkoly.pdf) дозволяє підкреслити її особливості. У
ході зустрічей ЕГ відзначила, що адміністрація ЗВО та учасники освітнього процесу мають концептуальне розуміння
важливості підготовки фахівців за даною ОНП як у контексті стратегіїї розвитку ЗВО, так і сучасних потреб охорони
здоров'я. Варто зазначити, що адміністрація ЗВО вбачає перспективи розвитку ОНП та здійснює кроки у даному
напрямку, розвиваючи існуючу інфраструктуру, та створюючи нові бази для проведення досліджень (лабораторія
клітинних культур для моделювання на клітинному рівні патологічних процесів і хвороб та їх експериментального
лікування, http://zsmu.edu.ua/new_2225.html,
https://drive.google.com/drive/folders/1iYT1nsRRi8Ahhm2swCivXVH_tM7bXHYx, а також зазначені у відомостях СО
перспективи щодо створення біохімічного відділу з досліджень фармакокінетики ліків в динаміці хвороби та
хірургічного корпусу Університетської клініки з сучасними малоінвазивними і лапароскопічними технологіями
оперативних втручань), що дозволить вивести підготовку фахівців за даною ОНП на якісно новий рівень.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

У процесі імплементації діяльності за даною ОНП є дієва практика врахування пропозицій стейкхолдерів
(опитування http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html, анкетування http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html). Це
узгоджується з аналізом анкетування (https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-
6bcz5QHniho4CkdjM/edit?usp=sharing), підтвердилося у ході зустрічей з випускниками та аспірантами
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf); аспірант-член проектної групи ОНП
К. зазначила, що, разом з асп. І., здійснюється анкетування здобувачів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html) та
врахування їхніх пропозицій (наприклад, запровадження он-лайн курсу з англійської мови професійного
спрямування (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf), а також було
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зазначено у ході інтерв'ю з роботодавцями). Враховуються особливості проведення наукового дослідження
аспірантами, та відповідне корегування освітньої складової (вивчення ОК3 упродовж 1 семестру замість 1-4
семестрів, протокол №5 від 14.05.2019,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf). Академічна спільнота активно
залучається до покращення ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_1.pdf). ЗВО проводить анкетування
випускників щодо оцінки ОНП
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_pidtrymka.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf).
Під час зустрічі, випускники підтвердили анкетування, вказали їхнє бачення щодо оптимізації і покращення ОНП, а
також способи, якими вони можуть надати такі пропозиції. Однак після закінчення аспірантури своїх пропозицій не
надавали. У 2018 році ЗВО ввів у дію Положення .., функціями якої є оцінка якості освітніх програм, надання
пропозицій, участь у розробці інформаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення, навчальних
планів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html). Однак, її безпосередня діяльність розпочалась у 2021році
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html), що також підтверджено участю її представників у засіданнях проектної
групи (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf). Запорізька асоціація лікарів..
також залучається до удосконалення ОНП, що підтверджено наданням пропозицій цієї асоціації
(https://drive.google.com/drive/folders/12PckiqeiHAWY-r18zkIZaudcXk1Fqs3f). Під час зустрічі, роботодавці чи їхні
представники (, підтвердили зацікавленість у фахівцях-випускниках цієї ОНП, висловили своє бачення її розвитку,
тісну взаємодію із адміністрацією ЗВО у контексті оптимізації навчання за даною ОНП, яка має більше
неформальний характер.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Підготовка аспірантів має виражений регіональний контекст. Так, під час інтерв'ю, роботодавці (К.- Університетська
клініка, К. - клініка "Онколайф", З. - клініка "Візус", К. - Департамент охорони здоров’я ЗОР) відзначили, що
безпосереднє залучення аспірантів у лікувальну діяльність ЛПЗ
(https://drive.google.com/drive/folders/13q80LjXnvte8w74caZeFTIvwuoZQGaq6) значно підвищує якість надання
медичних послуг, допомагає впроваджувати нові технології та протоколи; представник Університетської клініки П.
заначив, що такий підхід також сприяє активному впровадженю наукових розробок у практику. Регіональний
контекст щодо забезпечення локальних потреб охорони здоров'я підкреслюється також численними ЛПЗ (КНП
«ЗОКЛ», КНП «ОІКЛ», КНП «Запорізький РФПКЛДЦ», http://zsmu.edu.ua/p_265.html), на яких здійснюється
підготовка аспірантів даної ОНП. Урахування регіонального контексту знаходить своє відображення у тематиці та
інформаційному обсязі дисциплін спеціалізації
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/spec/222med/such_hirurg.pdf). Використання розвинутої
системи лабораторій (https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM) та впровадження нових напрямків наукових
розробок (http://zsmu.edu.ua/snew_2225.html,
https://drive.google.com/drive/folders/1iYT1nsRRi8Ahhm2swCivXVH_tM7bXHYx), використання новітнього
лабораторно-діагностичного та лікувального обладнання при підготовці аспірантів за даною ОНП
(продемонстрованого ЕГ під час огляду матеріально-технічної бази), дозволяє проводити актуальні дослідження в
галузі медицини з урахуванням останніх світових тенденцій розвитку медицини, та спрямовувати їх на вирішення
актуальних завдань з покращення якості медичної допомоги населенню регіону. Значний вплив на формування
регіонального контексту, що вимагає врахування останніх тенденцій розвитку медицини і технологій, є співпраця з
АТ "Мотор-Січ" (https://drive.google.com/drive/folders/1gxYcRYxVgTe4RwDe6bZV3qWyIjHibPZx), у рамках якої
ведуться науково-технічні розробки в галузі травматології. У цілому, такий комплексний підхід дозволяє
випускникам ОНП, які набувають якостей і навичок не тільки науковця і педагога, а й висококваліфікованих
лікарів-практиків, бути конкурентноспроможними на ринку праці, що засвідчили згадані вище представники
роботодавців під час зустрічі з ЕГ. Проектування ОНП проведено з урахуванням стандартів ORPHEUS –
«ORganisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System» (ЗВО є членом даної
організації: https://orpheus-med.org/about-us/our-members/). Проф. Т. під час зустрічі з ЕГ вказав, що рекомендації
ORPHEUS були враховані у контексті формування індивідуальної освітньої траекторії та зарахування результатів
інформальної освіти. Згідно з відомостями СО, проектна група враховувала досвід аналогічної діяльності ЗВО
України - ХНМУ, УМСА (під час інтерв'ю, проректор М. відзначила, що це стосувалося обсягу освітньої складової, її
збалансованості), та закордону.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина третього рівня освіти відсутній. Заявлені в ОНП результати
навчання забезпечують формування знань (досягається ПРН1,2,5,7,11), умінь та навичок (ПРН1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,17),
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комунікативних навичок (ПРН10,12,13,14,16), відповідальності та автономії (ПРН5,6,8,9,12,15,16,17) відповідно до
вимог 8-го рівня (на момент проведення акредитації) Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Проектування програми здійснено у контексті місії і стратегії ЗВО. Позитивними практиками є врахування
пропозицій аспірантів. Сильною стороною є створення Ради роботодавців, яка має можливості надання пропозицій
щодо удосконалення провадження діяльності за даною ОНП, а також врахування регіонального контексту шляхом
впровадження наукових розробок та передових практик, які реалізуються в межах ОНП, у регіональну систему
охорони здоров'я.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Недостатнє залучення випускників до обговорення та покращення ОНП. Надання пропозицій роботодавців, у тому
числі, які входять до Ради роботодавців чітко не доводяться до розробників та гаранта ОНП. Рекомендовано
активніше залучати випускників та Раду роботодавців до обговорення ОНП, визначення кінцевих результатів
навчання із документуванням наданих пропозицій.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП відповідає всім основним критеріям, має чіткі цілі та методи їх досягнення. Вона дозволяє досягнути бажаних
результатів навчання, оволодіти практичними навичками. Суттєвих недоліків у контексті критерію 1 не виявлено.
Надані рекомендації стосовно активнішого залучення стейкхолдерів до обговорення ОНП дозволить покращити
дану ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг освітньої складової ОНП становить 39 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам законодавства щодо програм
третього (освітньо-наукового) рівня. На основі матриці відповідностей компетентностей ОК, усі компоненти
спричиняються до формування компентностей здобувача, визначених ОНП. Однак, компетентності та ПРН, які
досягаються при проходженні навчально-педагогічної практики не відображені у відповідних матрицях.
Дисципліни вибору здобувача становлять 18 кредитів (46%) обсягу освітньої складової. Компоненти: 1 - здобуття
глибинних знань зі спеціальності - 12 кр. - реалізується вибором однієї з 22 дисциплін Вибіркового блоку 1
(відповідно до обраного наукового напрямку); 2 - загально-наукові компетентності - 6 кр. - досягаються за рахунок
вивчення ОК1 (Філософія науки, 3 кр.) та 1 дисципліни з ВБ 3 ("Основи академічної доброчесності" або "Основи
наукової та професійної етики"; по 3 кр.); 3 - набуття універсальних навичок дослідника (у т.ч. організації і
проведення навчальних занять) - 9 кр. - вивчення дисциплін ОК 2 (Основи біостатистики та методи статистичного
моделювання, 3 кр.) + ОК 3 (Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження, 3 кр.) + 1
дисцпліна з ВБ 2 ("Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі" або "Основи академічної й
педагогічної комунікації"; по 3 кр.) + навчально-педагогічна практика (4кр.); 4 - здобуття мовних компетентностей -
8 кр. - досягається опанування ОК 4 (Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced).

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.
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Компоненти ОНП є структуровані на обов'язкові (ОК1-4), вибіркові (Блок 1 - 22 ОК, Блок 2 і 3 - по 2 ОК) та
професійну практичну підготовку (навчально-педагогічна практика). Водночас, структурування дисциплін на 4
компоненти (які передбачені для освітньої підготовки доктора філософії) у ОНП не є очевидним, але достатньо
відображено у навчальному плані (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html), їхня реалізація досягається поєднанням
обов'язкових та вибіркових дисциплін. Навчальний план складений відповідно до структурно-логічної схеми,
передбачає виконання освітньої складової впродовж 1-3 курсів. Навчальне навантаження рівномірно розподілено
упродовж 1-2 років навчання: 1 семестр - 8 кр, 2-4 - по 9 кр. На 3 курсі передбачено 4 кр. (вивчення дисциплін
спеціаліазації, по 2 кр у 5 і 6 семесетрах). На погляд ЕГ, розподіл вивчення дисциплін є обгрунтованим з точки зору
виконання наукового дослідження. Так, на 1 році ОНП вивчається ОК3, що відповідає науковій розвідці та
плануванню наукового дослідження, та ОК1 для формування наукового світогляду. На 2 році навчання опанування
ОК2 та ВБ3 забезпечує майбутньому науковцю формування навичок опрацювання та аналізу матеріалу, дотримання
принципів академічної доброчесності та професійної етики для представлення результатів. Опанування іноземної
мови (ОК4) упродовж 1-2 року та дисциплін спеціалізації ВБ1 (1-3рік) забезпечує можливості аналізу та пошуку
інформації, тим самим сприяючи отриманню концептуальних та поглиблених знань з напрямку науквого
дослідження. ЕГ встановлено неузгодженість між компетентностями, зазначених у ОНП, та робочих програмах
дисциплін (їхнє співставлення утруднюється різноманітними формулюваннями та віднесенням до загальних або
фахових, відмінних від ОНП; зі слів проректора Моргунцової С.А., ці неузгодження мають виключно технічний
характер). Наприклад, дисципліни ВБ2, згідно ОНП, формують ЗК1-7, ФК8,10; у робочій програмі ВБ2.2
встановлено відповідність формування компетентностей, які відповідають або знаходяться у контексті ЗК1,3-6, ФК2-
4,7,9,10, дисципліна ВБ2.1 - ЗК1-2, 4-6, ФК2.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОНП відповідає предметній області за рахунок вивчення дисциплін ВБ1, у процесі чого забезпечується
практична підготовка з використанням лікувально-діагностичного обладнання клінічних баз і оволодіння
сучасними методами дослідження у високо-технологічних лабораторіях (http://zsmu.edu.ua/p_265.html,
https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM, що також було продемонстровано ЕГ під час огляду матеріально-
технічної бази, та засвідчено під час зустрічі з НПП, які викладають на даній ОНП). Під час інтерв’ю випускники
ОНП вказали, що вивчення дисциплін ВБ1 забезпечує поглиблене вивчення дисциліни та розуміння предметної
області, охоплює останні наукові розробки, методи діагностики у даному напрямку. Вивчення ОК2 і ОК3 сприяє
науковій діяльності (проектування досліджень, отримання результатів та їхній аналіз) і доповнюється вивченням
дисциплін ВБ 2 і 3.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентовано "Порядком формування …"
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf). Згідно з
п.1.8, доступні для вибору дисципліни на ОНП представлені
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf (відповідно до ОНП та
навчального плану обсяг складає 18 кредитів). Однак, п.1.5 даного Порядку вказує на можливість обрання дисциплін
інших рівнів освіти чи інших ОП/ОНП. Формування ІОТ можливе також за рахунок проходження он-лайн курсів
https://courses20.zsmu.edu.ua/courses (які також активно використовуються для оцінки самостійної роботи
https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU_Forlang+CS2018+2018_C11/about;
https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU+CPIG_1IN_C03+201905/course/; за наданим доступом ЕГ
пересвідчилася у наявності навчально-методичних матеріалів, тестових завдань, статистики записів на он-лайн
курси та прослуховування, та планується використання цієї системи для іноземної мови професійного спрямування
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf). За період існування ОНП, випадків
обрання альтернативних дисциплін з інших ОПП/ОНП чи зміни вибіркових дисциплін за бажанням аспіранта не
було. Під час зустрічей, представники ЗВО (проректор з науково-педагогічної роботи М. та завідувач відділу
аспірантури і докторантури Р.), вказали на студентоцентровану позицію адміністрації ЗВО, і для аспірантів
передбачена можливість обрання додаткових ОК з інших ОПП/ОНП за рахунок запасу кредитів ОНП (21 кр. ЄКТС),
та, у випадку необхідності, буде надана змога зміни вибіркових дисциплін. Інформування про перелік ВД здійснює
відділ аспірантури і докторантури шляхом оприлюднення на сайті до 1 вересня поточного року
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html). Аспіранти 1 року до 10 вересня обирають ВД на весь період навчання
(шляхом написання відповідної заяви,
https://drive.google.com/drive/folders/1u4Rt2Q4O2HuzvaoPAPzcgoKcTqxQXoqs), упродовж 2-х місяців
затверджуються Вченою Радою, вносяться в індивідуальні навчальні плани та стають обов'язковими. Під час
зустрічей ЕГ переконалася, що аспіранти достатньо ґрунтовно знайомі з процедурою обрання вибіркових
дисциплін, вбачають доцільним обрання дисциплін на весь період одразу, оскільки вибір є усвідомленим і мають
достатньо часу для ознайомлення з матеріалами дисциплін. ЗВО підтримує вільний вибір керівника
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_med.pdf) та теми наукового
дослідження, що, у цілому узгоджується з аналізом відкритих відповідей анкетування від 9.01.21
(https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM/edit#responses) та
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додатково наданих відомостей ЗВО (співставлення дослідницьких пропозицій та затверджених тем дисертацій
https://drive.google.com/file/d/1gDwegF10pfanslHi-AlLIgpJvGtUcAbs/view).

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Здобуття компетентностей, необхідних для подальшої діяльності, відбувається під час практичних занять вивчення
дисциплін спеціалізації (вибіркового блоку 1) на клінічних базах (http://zsmu.edu.ua/p_265.html) та лікувально-
діагностичних центрах (http://zsmu.edu.ua/p_268.html). Окрім того, наведені ЛПЗ виступають у ролі роботодавців
(що підтверджується безпосереднім залученням аспірантів до надання медичних послуг
https://drive.google.com/drive/folders/13q80LjXnvte8w74caZeFTIvwuoZQGaq6?usp=sharing), що має позитивний
ефект у визначенні змісту практичної медичної підготовки, та було засвідчено під час зустрічі з роботодавцями.
Окрім того, практична підготовка забезпечується у ході виконання наукового дослідження в лабораторіях та НМЛЦ
ЗВО, Університетської клініки (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html). У ході зустрічей, представники
Університетської клініки (Павлов С.В., Котляревська Е.В., Демченко А.В.) відзначили, що аспіранти оволодівають
техніками та методами досліджень в лабораторія клініки як самостійно так і під керівництвом досвідченого
кваліфікованого персоналу цих лабораторій (виконання аспірантами лабораторних досліджень підтверджується
журналами обліку https://drive.google.com/drive/folders/1nGV23g4mHKPzktorVfvCK1r7oRq1PPv2). Проходження
навчально-педагогічної практики відбувається на 2 курсі (4 кредити, 60 год практичних та 60 год самостійної
роботи), регламентується "Положенням про порядок проведення навчально-педагогічної практики здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ"
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf), і передбачає активну та
пасивну складові. Аналіз відповідей на п.17 анкети від 09.01.2021
(https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM/edit?usp=sharing)
підтверджує проходження навчально-педагогічної практики, і її активної складової зокрема. Формування
педагогічної майстерності відбувається не тільки під час вивчення ВБ2 та навчально-педагогічної практики, а й
упродовж вивчення дисциплін спеціалізації ВБ1 (що відображено у ОНП - формування ПРН14,15, підтверджено під
час інтерв’ю з НПП: зазначено, що при вивченні ВБ1 під час самостійної роботи передбачається розробка
здобувачами методичних матеріалів до занять
https://drive.google.com/drive/folders/1k2A5sOizU8bafsO1P4vnrkWeJIz4jbip). Під час інтерв’ю, випускники ОНП
продемонстрували розуміння необхідних для доктора філософії компетентностей, та зазначили їхнє формування під
час навчання на даній ОНП, вказали на високу якість підготовки як за освітньою так і науковою складовими
програми, що чітко корелює з відповідями, отриманих при анкетуванні (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html,
аналізи опитувань http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html).

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

На основі аналізу компетентностей ОНП та матриці їх відповідності ОК, можна стверджувати, що ОНП в цілому
забезпечує набуття аспірантами соціальних навичок усіма дисциплінами (як ЗК1), чи більшістю (ЗК4 - ОК2, ОК3,
ОК4, ВБ1, ВБ2; ЗК7 - ОК1, ОК3, ВБ1,ВБ2). Аналіз силабусів дисциплін пітверджує спрямованість на формування
соціальних навичок, однак виявляються невідповідності технічного характеру між компентностями, набуття яких
задекларовано у силабусі дисципліни та власне ОНП (згідно матриці ОНП, ОК1,ВБ2.1, ВБ2.2 сприяють формуванню
ЗК7, що не прямо відображено у силабусах та робочих програмах цих дисциплін). Водночас, аналіз анкетування від
09.01.2021 (https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-
6bcz5QHniho4CkdjM/edit#responses) показує, що найбільша увага сфокусована на формуванні навичок комунікації.
Найбільший внесок у розвиток цих якостей мають дисципліни ВБ2 (закріплюються під час проходження навчально-
педагогічної практики, а також сприяють розвитку навичок презентації досліджень, вміння керувати колективом),
ОК4, ОК3 та виконанням наукової складової і презентації результатів досліджень науковій спільноті (які
здійснюються паралельно вивченню дисциплін ВБ1). Під час інтерв'ю, проф. Утюж І.Г. відзначила, що вивчення ОК1
"Філософія науки" закладає фундамент щодо формування соціальних навичок (використовуються також власне
авторські розробки https://drive.google.com/file/d/17U8NzO7LENy7vQVoczPors2ZQICiOx8r/view), розвиваючи у
аспірантів гнучкість, цілісність, навички міжособистісної взаємодії, сприяє формуванню етичних аспектів,
професіоналізму. У цілому, такий підхід у межах ОНП продиктований формуванням у аспірантів якостей педагога і
науковця-практика з необхідністю подальшої організації викладацької діяльності, наукової комунікації.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

ОНП не передбачає присвоєння професійної кваліфікації, професійний стандарт відсутній.
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8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг навчальної складової ОНП складає 39 кредитів. Аналіз навчального плану показав, що сумарне аудиторне
навантаження для аспірантів очної форми навчання складає 16,46 кр (що становить 42% навчального
навантаження), самостійна робота - 22.53 кр. (58%). Адміністрація та навчальний відділ ЗВО враховує особливості та
етапність виконання наукового дослідження, яке відбувається паралельно до опанування освітньої складової ОНП,
що було зазначено під час зустрічей з керівником навчального відділу Школовою О.П. та проректором з науково-
педагогічної роботи Моргунцовою С.А. , та відображено у навчальних планах (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html).
Так, опанування освітньої складової сконцентровано на 1 і 2 роках навчання (35кр - 89.7% з рівномірним
посеместровим розподілом), решта 4 кр (10.3%) - на 3 курсі і присвячений завершенню вивченню дисциплін
спеціалізації ВБ1. Такий розподіл навантаження є виправданим та аргументується виконанням наукового
дослідження, завершення якого відбувається на 3-4 курсах аспірантури. Аналіз анкетування (п. 33, 39,
https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM) вказує, що здобувачі
задоволені обсягом ОНП, фактичним навантаженням та обсягом самостійної роботи зокрема.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дана форма навчання не запроваджена на ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Збалансованість освітньої складової та підхід щодо формування компетентностей аспірантів, який забезпечує
розвиток навичок дослідника, педагога та лікаря-практика. Обсяг ОНП є достатнім для досягнення заявлених
результатів навчання, при цьому зберігаючи запас кредитів для формування індивідуальної траекторії на запит
здобувачів, яка значно розширюється за рахунок можливості вивчення дисциплін у форматі он-лайн курсів,
розроблених НПП ЗВО. Навчання на даній ОНП дозволяє розвинути соціальні навички, необхідні для подальшої
професійної діяльності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Виявлено технічні невідповідності між компетентностями та результатами навчання, які зазначені в ОНП, та
робочими програмами і силабусами дисциплін. Рекомендовано усунути технічні огріхи робочих програм і силабусів
шляхом відображення у них компетентностей і очікуваних результатів згідно з ОНП. Навчально-педагогічна
практика не відображена у матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової
програми та матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-
наукової програми. Рекомендовано доповнити вказані матриці (п. 4 і п. 5 ОНП) навчально-педагогічною практикою
як компонентом ОНП із зазначенням компетентностей і ПРН, які досягаються під час її проходження. На основі
аналізу анкетувань, не всі здобувачі ОНП в повній мірі поінформовані про їхні можливості формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Рекомендовано посилити роз'яснювальні заходи серед аспірантів щодо
особливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії на даній ОНП та можливостей обрання додаткових
та/або альтернативних дисциплін з інших ОП/ОНП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП має чітку класичну структуру, типову для програм з медицини. В ОНП "Медицина" включені основні та
дисципліни за вибором, які логічно взаємопов'язані та дозволяють досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. Визначені програмні компетентності та програмні результати навчання можуть бути
досягнуті при вивченні вказаних компонентів ОНП. Виявлені недоліки є не суттєвими, а надані рекомендації щодо
їхнього усунення дозволять покращити ОНП.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому розміщені на офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_105.html), є
Додатком 6 до правил прийому в ЗВО у 2021 році. Містять загальні положення (такі як ліцензований обсяг прийому,
спеціальності, форми навчання), опис джерел фінансування навчання на програмах третього рівня, чітко визначені
етапи вступної кампанії та терміни їхнього проведення, перелік необхідних документів. Детально регламентована
процедура вступних випробувань, у випадку рівності конкурсних балів передбачено нарахування додаткових балів
за наукові публікації (згідно з обраною спеціальністю). На сайті також розміщено
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_108.html): 1. Програма вступних випробувань у формі співбесіди
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/222med/prog_222_med.pdf) та Перелік запитань для
співбесіди (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/222med/222_med_perelik_pytan.pdf, 2.
Критерії оцінювання співбесіди вступного фахового випробування
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/222med/222_med_kryter_spivbes.pdf) та Критерії оцінки
презентації дослідницьких пропозицій
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/222med/222_med_kryter_prezentac.pdf) 3. Форма
презентації дослідницьких пропозицій
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/poryadok_vstup/forma_prezentac_doslid_propoz.pdf) . На основі
правил прийому сформовано веб-сторінку "Порядок подання …" (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_107.html), яка містить
перелік необхідних документів, етапи вступної кампанії, бланк заяви, форму презентації дослідницької пропозиції.
4. Програма вступних випробувань з англійської мови
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/inozmova/prog_angl.pdf, із зазначенням необхіднх
мовних компетенцій, структури іспиту, критеріїв оцінювання, орієнтовний обсяг граматичного матеріалу), Перелік
питань для усної співбесіди
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/inozmova/angl_perelik_pytan.pdf), та детально описані
критерії оцінювання (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/progr_vstup/inozmova/angl_kryter_spivbes.pdf).
У відділі аспірантури передбачені консультації до вступних випробувань, графіких яких доступний на сайті
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_106.html). На підставі аналізу анкетування аспірантів
(https://docs.google.com/forms/d/1KQ_EE9usnR895MQAmO5mTqwRB-6bcz5QHniho4CkdjM/edit?usp=sharing) -
аспіранти вбачають правила прийому чіткими і зрозумілими. Випускники і аспіранти ОНП підтвердили
інформацію щодо підготовки дослідницьких пропозицій, що додатково аргументовано додатковими відомостями
ЗВО (дослідницьких пропозицій аспірантами, а також їхню кореляцію з темами дисертаційних досліджень:
https://drive.google.com/file/d/1gDwegF10pfanslHi-AlLIgpJvGtUcAbs/view)

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

У правилах прийому зазначено, що для вступу в аспірантуру за даною ОНП, необхідний ступінь магістра чи ОКР
спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування. Вступні випробування для громадян України
складаються з 3 компонент: співбесіди зі спеціальності (коеф. - 0.5), комбінованого іспиту з іноземної мови (коеф. -
0.25) та дослідницької пропозиції (коеф. - 0.25). У випадку наявності дійсного сертифікату з іноземної мови (не
нижче В2), абітурієнт звільняється від комбінованого іспиту з іноземної мови та отримує за нього максимальний
бал. Кожний компонент оцінюється від 100 до 200 балів; результат випробування обчислюється як сума балів,
помножених на відповідні коефцієнти. Організація вступу в аспірантуру іноземців чи осіб без громадянства має свої
особливості. Вступні випробування складаються з 2 компонент: співбесіди зі спеціальності (коеф. - 0.5), іспиту з
мови навчання - української (російської, англійської)(коеф. - 0.5). Враховується середній бал попереднього
здобутого рівня, мінімальним необхідним є 3.8. Дослідницька пропозиція є у переліку необхідних документів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/poryadok_vstup/dok_vstup_inozemci.pdf), однак не є компонентом
вступних іспитів. За словами Гаранта ОНП проф. Туманського В.О., такий підхід має на меті надати можливість
доступу до навчання на ОНП для іноземців та осіб без громадянства, які навчалися у ЗВО, що немогли
забезпечувати на належному рівні наукову діяльність здобувачів у ході навчання на програмах магістерського рівня.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

У "Положенні про організацію освітнього процесу ЗДМУ"
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf), у розділі
"Зарахування результатів участі здобувачів вищої освіти в заходах академічної мобільності" вказаний механізм
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО. Перезарахування результатів навчання з вивчених
дисциплін здійснюється на основі академічної довідки (чи іншого документа, завіренго в установленому порядку),
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порівняння навчальних програм дисциплін, інформації про систему оцінювання та форм контролю, кількості
кредитів. Додатково також передбачено, що у випадку не збіжності вивченої дисципліни у іншому ЗВО з такими у
навчальному плані ОНП ЗДМУ, то така дисципліна зараховується як вибіркова. Корегування кількості кредитів в
обсязі не більше 25% можливе за рішенням відділу аспірантури і докторантури на основі співбесіди зі здобувачем та
аналізу поданих матеріалів. Вказане у відомостях СО "Положення про порядок перезарахування навчальних
дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому державному медичному університеті"
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_por_perezar_navch_dysts.pdf)
регламентує механізми перезарахування для студентів на підставі академічної довідки чи додатку до документа про
ВО (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра) за рішенням декана (за висновком начальника навчальної
частини) або, за необхідності, експертної комісії (декан факультету, начальник навчальної частини, завідувач
кафедри, у сфері відповідальності якої знаходиться дисципліна). Вказані документи знаходяться у вільному доступі
на вебсайті за адресами http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_156.html та http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html. Практики
застосування вказаних механізмів на даній ОНП не було.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

У ЗВО функціонує «Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у Запорізькому
державному медичному університеті»
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/neform_osvita/polozh_neform_osvita.pdf), розділ 3 якого
безпосередньо регламентує визнання результатів навчання у неформальній освіті для здобувачів ІІІ рівня. Дане
положення передбачає декілька аспектів: 1. участь у наукових конгресах, конференція та ін. зараховується аспіранту
як результати проміжної атестації із зазначенням у Індивідуальному плані наукової роботи. 2. складання
кваліфікаційного іспиту з певного розділу професійної спеціалізації або участь заходах, які підвищують рівень знань
та практичних навичок за обраною професійною спеціалізацією - зарахувується науковим керівником і завідувачем
кафедри як виконання відповідної частини Індивідуального навчального плану. 3. складання іспиту з іноземної
мови за межами ОНП на рівень С1-С2 (TOEFL, IELTS, CAE, CPE, PTE Academic чи інший відповідний до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) - зараховується як успішне завершення навчальної дисципліни
з іноземної мови з максимальним балом за 200-бальною шкалою. У наведених відомостях СО, під час реалізації
ОНП, вказані механізми застосовувалися у частині зарахування результатів атестації, що відображено у
індивідуальних планах наукової роботи
(https://drive.google.com/drive/folders/17OsGkqqHQL3Tqj4WDycms8x08M63IS21).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання є чіткими і зрозумілими, дискримінаційні положення не виявлені. Позитивною
практикою є надання дослідницьких пропозицій, які є одним з елементів вступних випробувань, та врахування
результатів наукової діяльності абітурієнтів за умови однакового конкурсного балу вступних випробувань. Наявність
механізмів та практик визнання результатів навчання аспірантів у неформальній освіті як виконання
індивідуального навчального плану чи індивідуального плану наукової роботи.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Переліки питань, які представлені у програмі для вступного фахового випробування та для підготовки до цієї
співбесіди, є недостатньо узгоджені між собою. Рекомендовано доопрацювання стосовно узгодження переліку
питань для співбесіди, які містяться у програмі та власне переліку. На сайті не представлена інформація щодо
вступного випробування з мови навчання для осіб-іноземців/без громадянства. Рекомендовано розмістити на
вебсайті аспірантури програму вступних випробувань, перелік питань для усної співбесіди та критерії її оцінювання
з мови навчання для осіб-іноземців та осіб без громадянства. "Положення про порядок перезарахування навчальних
дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому державному медичному університеті" формально
визначає такий порядок для студентів усіх форм навчання. Рекомендовано доопрацювати зазначене положення із
розробкою механізмів врегулювання таких процедур щодо здобувачів ІІІ рівня освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на чіткість та доступність процедури вступу, зазначену у Правилах прийому, а також визнання
результатів навчання що враховують особливості ОНП експертна комісія вважає, що освітньо-професійна програма
відповідає критерію 3 . Розроблені механізми визнання результатів навчання, у тому числі в неформальній освіті.
Виявленні недоліки є несуттєвими, а їхнє усунення, на думку ЕГ, дозволить посилити ОНП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

На момент проведення експертизи за ОНП навчається 64 аспіранти (60 - очна денна та 4 - очна вечірня форма
навчання). Перелік компетентностей, що зазначений у робочих програмах чітко корелює з ОНП, доступний для
здобувачів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_med_och_21.pdf;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html). Досяження програмних результатів навчання відбувається завдяки
комплексному застосуванні практичних занять, інтерактивних форм навчання та форм дистанційного навчання
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proved_form_kontroliu_1.pdf). Під
час викладання дисциплін застосовується проблемно-орієнтована форма навчання
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/normat/filosof_nauk.pdf;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/spec/222med/such_akush_ginekol.pdf). Змістові елементи РП
навчальної дисципліни, форми та методи навчання у сукупності забезпечують опанування методології наукової
роботи та відповідають принципам академічної свободи та визначають студентоцентрований підхід
((https://drive.google.com/drive/folders/1u4Rt2Q4O2HuzvaoPAPzcgoKcTqxQXoqs?usp=sharing;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf;
https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing). Заслуговує на увагу
матеріальне заохочування публікаційної та наукової активності аспірантів
(https://drive.google.com/file/d/191fEGFXZU1zgsoSoaSl7GpytgnprUpa2/view;
https://drive.google.com/drive/folders/1IvTYm3fzLbZBkO2caeOtecyGunYpU_ci). Аспіранти мають змогу проводити
наукові дослідження як в лабораторіях ЗДМУ, інших НДЦ (https://drive.google.com/drive/folders/1yeN-
a9f_OWDWcd4PFJZK6QIjjYABZhC-; https://drive.google.com/drive/folders/15D8_zGPv8nWSvIrHiPMwWmIgj5_Varhg).
Прописані чіткі стандартні операційні процедури у клінічних, лабораторних та експериментальних центрах ЗДМУ
згідно з ОНП (https://drive.google.com/drive/folders/1VVYOdFYx7yfQ6R1TQAnXYfSneB7LGNzT?usp=sharing). Методи
навчання та викладання обираються НПП на підставі опанування новітніх технологій отриманих під час стажувань
(онлайн-курси із різних дисциплін, що викладений на платформі Open edX -
https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU_Forlang+CS2018+2018_C11/about, відео-лекції -
https://drive.google.com/drive/folders/1nsdNYm7oYB_EEr1wdJjx2QALLtGRqwSy?usp=sharing). Аспіранти проводять
наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки
виконання та обсяг наукових робіт, запланований строк захисту дисертації. Індивідуальний план наукової роботи
затверджується ВР протягом 2 місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу
(https://drive.google.com/drive/folders/1rPI6zQ9VcSpZTqiB8zCzk25fs6YncZBl). Порушення строків виконання
індивідуального плану наукової роботи без поважних причин може бути підставою для ухвалення ВР рішення про
відрахування аспіранта.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Кількість вибіркових дисциплін, кількість кредитів, що відводиться на їх вивчення, форми контролю визначаються
навчальним планом підготовки в аспірантурі, оприлюднюється відділом аспірантури і докторантури до 01 вересня
поточного навчального року на сайті
ЗДМУ(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/222med/navch_plan_med_och_21.pdf;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/rozklad/2kurs_denna_vesna.pdf;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf). Встановлені
певні форми контролю і критерії оцінювання для кожного результату навчання за ОНП, що оприлюднені на сайті
відділу аспірантури і докторантури та доводяться до відома здобувачів 1-го року навчання упродовж першого тижня
їх навчання, а також надаються здобувачам гарантом ОНП і науковим керівником впродовж всього терміну
опанування освітньої і науковою складової ОНП
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/sylabusy/normat/syl_inoz_mova.pdf). Цілі та програмні результати
навчання містяться в індивідуальних планах роботи аспірантів
(https://drive.google.com/drive/folders/17OsGkqqHQL3Tqj4WDycms8x08M63IS21?usp=sharing). У робочих програмах
та силабусах зазначені результати навчання за даною дисципліною, форми навчання, які застосовуються для їх
досягнення, методи та критерії оцінювання, а також відсоток оцінки за результатом навчання у підсумковій оцінці з
дисципліни (https://drive.google.com/drive/folders/17OsGkqqHQL3Tqj4WDycms8x08M63IS21). Об’єктом оцінювання
аспірантів за ОНП "Медицина" є : результати тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих
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завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-
v1:ZSMU+CPIG_IN1A_C04+201905/course/; https://web.microsoftstream.com/video/8f1fce24-a284-474a-84ed-
a512e7e30432; https://drive.google.com/drive/folders/1k919CttVWxl3w6nDOW_ooxiz30iF6qkm?usp=sharing;
1http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/normat/filosof_nauk.pdf).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

ЕГ з'ясувала, що під час реалізації ОНП, заняття у аспірантів містять елементи дослідницької діяльності,
опрацювання масивів первинних даних, аналізу отриманих результатів. Аспіранти є співвиконавцями НДР
(https://drive.google.com/drive/folders/1EXQcwjvdCVgm9LLfGVFrPiWFxPHgk8ac?usp=sharing). Згідно до освітньої
складової ОНП протягом двох років аспіранту відводиться 1 день на тиждень, 4 дні на тиждень здобувач працює на
клінічній базі де він набирає матеріал для наукових досліджень (відповідно до теми запланованої дисертації), готує
презентації, доповіді і статті (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_navchannya_cherez_doslidgennya.html). Наукові
дослідження аспіранти виконують безоплатно, згідно укладених договорів, у лабораторіях навчального медико-
лабораторного Центру ЗДМУ а закордоном
(https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing;
https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM, http://zsmu.edu.ua/p_194.html, у відділі експериментальних
досліджень з віварієм http://zsmu.edu.ua/new_2370.html, у міжкафедральних лабораторіях, а також у НДЛ
Університетської клініки http://uk.zp.ua/p_934.html, http://uk.zp.ua/p_971.html, http://uk.zp.ua/p_917.html,
http://uk.zp.ua/p_976.html. Результати наукових досліджень здобувачі публікують у фахових виданнях України, у
закордонних виданнях ((https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?
usp=sharing). Аспіранти мають змогу безкоштовно друкуватися у 2 журналах категорії А ЗДМУ («Запорожский
медицинский журнал» і «Патологія), які індексуються Web of Science (https://scholar.google.com.ua/citations?
hl=ru&user=ihsPHsMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate; https://scholar.google.com.ua/citations?
user=2MupML8AAAAJ&hl=ru). Асп. гарантоване відшкодування вартості публікації моностатей та англомовних
статей у закордонних виданнях (https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?
usp=sharing). Міжнародні конференції, в яких брали участь аспіранти ЗДМУ: С. - ESC WORD CONGRESS of
Cardiology 2019, І. - ESC European Societey of Cardiology 2018, Г. - ECPN 2019
(https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing). Спільно з
Університетом Палацького у Оломоуці ЗДМУ протягом 2017-2018р.р. виконував проект «Підтримка поліпшення
якості вищої освіти в Україні», що фінансувався урядом ЧР (http://zsmu.edu.ua/new_1720.html). В рамках проекту
TAME-Training Against Medical Error програми Erasmus + КА2. було проведено 29 вебінарів для учасників проекту з
використанням програм OmniJoin та GoToMeeting (https://drive.google.com/drive/folders/1yeN-
a9f_OWDWcd4PFJZK6QIjjYABZhC-?usp=sharing). Наукові проекти за ОНП "Медицина" дійсно отримують
благодійну допомогу від "Мотор-Січ"
(https://drive.google.com/drive/folders/1gxYcRYxVgTe4RwDe6bZV3qWyIjHibPZx?usp=sharing) та інших донорів
(https://spending.gov.ua/new/disposers/02010741/reports/1700451495;
https://spending.gov.ua/new/disposers/02010741/reports/1701267702).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Перегляд ОНП відбувається щорічно на основі пропозицій НПП та здобувачів. Так, задля дотримання принципів
поступовості й неперервності викладу навчального матеріалу усе навантаження з навчальної дисципліни «Основи
біостатистики та методи статистичного моделювання» перенести на 3-й семестр (замість розбивки його на 2-й і 3-й
семестри); у навантаженні з навчально-педагогічної практики диференційовано аудиторні години (60 практ.) і
години, виділені на самостійну роботу - підготовку до проведення занять і написання навчально-методичних
розробок (60 с,р.) (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf;
https://drive.google.com/file/d/1S05FRxudtFzYtE9qD2RjQ0oqBMGee4ld/view?usp=sharing). Згідно пропозицій
стейкголдерів рекомендовано на 3-4 триместри ввести науково-педагогічна практику, оптимізувати дисципліни на
здобуття загальних компетентностей, збільшити загальний обсяг навчального навантаження до 39 кредитів ЄКТС
(https://drive.google.com/file/d/1ITTaIAGya0IyOcw5-2cfTITmFMpzsUs6/view). У робочі програми навчальних
дисціплін вноситься інформація про нові міжнародні протоколи обстеження хворих, діагностики і лікування хвороб,
зокрема: були доповнені освітні компоненти програм з кардіології (з урахуванням даних European Heart Rhythm
Association Congress, 6th World Congress on Acute Heart Failure-2019, ESC Congress 2019 together with World Congress
of Cardiology, 3D ECHO 360 European Edition: Implementing 3D echocardiography to improve clinical practice); з
травматології (з урахуванням даних 20th EFORT Congress); з офтальмології (з урахуванням даних 37th Congress of the
European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 5th EYE Nutrition Meeting); з хірургії (з урахуванням
даних International workshop on laparoscopic liver surgery, 27 міжнародного конгресу EAES). У навчальний процес для
аспірантів також включаються результати дисертаційних робіт здобувачів, нових підручників та навчальних
посібників, створених викладачами ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/zagal/osn_akadem_dobroch.pdf;
ttp://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/spec/222med/such_serc_sud_hirurg.pdf). Значна увага
приділяється сучасним клінічним та освітнім практикам із використанням симуляційних технологій навчання
(https://drive.google.com/file/d/1mPZnVzA2q0W6ZPV_5ly2rRx_nxJ18g_2/view?usp=sharing). ЕГ встановила, що
пропозиції щодо оновлення ОНП вносились представниками роботодавцями щодо введення додаткової вибіркової
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дисципліни з англійської мови (https://drive.google.com/file/d/1ITTaIAGya0IyOcw5-2cfTITmFMpzsUs6/view?
usp=sharing). Увагу ЕГ привернула авторська програмастосовно розвитку здібностей формування цілісного
філософського світорозуміння через синтезування набутих знань з фахових та гуманітарних дисциплін
(https://drive.google.com/file/d/17U8NzO7LENy7vQVoczPors2ZQICiOx8r/view?usp=sharing).

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО регулюється Стратегією розвитку університету на 2021–2026 роки
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf). ЗДМУє членом Великої Хартії Університетів
(Magna Charta Universitatum), AMEE, AMSE, Європейської організації PhD-освіти в галузі біомедицини та охорони
здоров'я ORPHEUS «ORPHEUS / AMSE / WFME Phd Standards». У 2021 році в ЗДМУ створюється лабораторія
клітинних культур для моделювання на клітинному рівні патологічних процесів і хвороб та їх експериментального
лікування http://zsmu.edu.ua/new_2225.html. Враховувався також досвід іноземних закладів-партнерів ЗДМУ,
зокрема докторської школи (https://www.umed.wroc.pl/szkola-doktorska-program-i-plan-studiow) Вроцлавського
медичного університету, Universytet Medyczny im.Plastów Śląskich we Wroclawiu (Польща)
(https://www.umed.wroc.pl), Карлова університету в Празі (Чехія) «Charles University Czech Republic.pdf»
https://cuni.cz/uken-1.html, «The Medical University of Lublin Doctoral Studies.pdf»
http://www.umlub.pl/en/educational-offer/ph-d-studies/, университету Еге Bornova - İzmir
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=en-US&Mod=3&ustbirim=193&birim=16&altbirim=-
1&program=4330&organizasyonId=60025&mufredatTurId=932001. З 2015 року ЗДМУ приймає участь в проекті
«Erasmus+», в рамках якого укладені договори про обмін науковцями з університетом в Самсуні (Туреччина),
університетом прикладних наук в Утені (Литва) та медичним університетом в Пловдиві (Болгарія). В рамках проекту
«Polski Erasmus+ dla Ukrainy medycznej» відбуваються стажування, спільні науково-дослідні проекти та конференції.
Список міжнародних договорів ЗДМУ та меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю станом на
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/kreditmobil/spysok_dogovir.pdf. Перспективною буде спроба створити
спільну ОНП третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки докторів філософії з медицини разом із спорідненим
університетом з Європи згідно укладеної двосторонньої угоди. В 2020 році викладачі ОНП проходидили стажування
за підтримкою Европейського союзу
(https://drive.google.com/drive/folders/148kCdWRaz7eUHnlGTa6RXRgQjua6d9uC), у Молдові
(https://drive.google.com/drive/folders/1h6KjtX6R8c0ATWnvAwgUBHW5z_1axuvd) (проф. К. - Молдова 2019р, проф.
Р. - Литва, 2021, ) проф. А. – lead з Європою, практичний курс щодо реформування системи охорони здоров'я та
управління лікарями в Литві, проф. К. – International workshop on laparoscopic liver surgery та Miniinvasive surgery,
Bariatric Masterclass (https://drive.google.com/drive/folders/148kCdWRaz7eUHnlGTa6RXRgQjua6d9uC). Асп. Вакула,
Городокін, Ісаченко, Соколова та інші виграли тревел-гранти на участь у конференціях закордоном
(https://drive.google.com/drive/folders/1wBdRlsEvN6NwfrB711-nhek2R9kc3ZFD;
https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1z0wC0QbPptSvtwSvxnauemGaL-Oy2QGv).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здійснюється вибір індивідуальної освітньої траєкторії згідно встановлених цілей навчання, вільний вибір тем
наукових досліджень, можливість проводити власні дослідження під керівництвом викладачів та майбутніх
роботодавців, можливість брати участь у науково-практичних конференціях, безоплатна публікації статей у
журналах що видаються у ЗДМУ та відносяться до міжнародних наукометричних баз. Робочою програмою
встановлені форми і методи навчання, які сприяють формуванню як фахових, так і загальних компетентностей та
досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу. Існує реальне виконання клінічних та лабораторних етапів дисертаційного
дослідження на базі ЗДМУ. Відбувається динамічний перегляд змісту ОНП за оновлення змісту, форм та методів
навчання, згідно пропозицій НПП, роботодавців та здобувачів . У рамках співпраці викладачі ЗДМУ та аспіранти
беруть участь у міжнародних конференціях та програм стажування . Заслуговує на увагу реальна співпраця
аспірантів очної та заочної форми навчання із потужною базою лабораторій ЗНМУ. Прописані чіткі стандартні
операційні процедури у підрозділах ЗДМУ де проводяться дисертаційні дослідження згідно з ОНП "Медицина".
Відзначаємо інтернаціоналізацію діяльності аспірантів. Інструментами інтернаціоналізації є участь аспірантів у
програмах міжнародної академічної мобільності (тревел-гранти). Методи та форми навчання обираються на підставі
опанування новітніх технологій та методів отриманих під час стажувань за кордоном (онлайн-курси із різних
дисциплін, відео-лекції за дисциплінами ОНП, проведення вебінарів із використанням програм OmniJoin та
GoToMeeting, системи "Віртуальний пацієнт").

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.
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Не за усіма дисциплінами визначені оптимальні методи оцінювання програмних результатів навчання аспірантів.
Рекомендовано додати більш чіткі та уніфіковані критерії оцінювання при допомозі чек листі та рейтингової шкали
оцінювання. Перелік навчально-методичної літератури робочих програм обмежений 2014-2016 роками.
Рекомендовано щорічне оновлення списку рекомендованої літератури та схвалення його на засіданнях профільних
кафедр.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

За критерієм 4 ОНП повністю відповідає вимогам. Заслуговує на увагу реальна співпраця аспірантів очної та заочної
форми навчання із потужною базою лабораторій ЗДМУ. Також хотілося відзначити інтернаціоналізацію діяльності
аспірантів, що є однією з найкращих з представлених ОНП для доктора філософії в Україні. Відбувається постійний
перегляд змісту ОНП за оновлення змісту, форм та методів навчання, згідно пропозицій стейголдерів.
Імплементація сучасних методів "доказової освіти" у навчальння аспірантів. При проведенні практичних занять та
виконання дисертаційного дослідження чітке дотримування сучасних методів до безпеки пацієнтів та безпечного
проведення експерименту (стандартні операційні процедури). Деякі робочі програми не містить оновленого списку
рекомендованої літератури.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Освітня підготовка аспірантів передбачає використання інтерактивних методів навчання з акцентом на
відпрацюванні навичок та вмінь, використання набутих знань (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-
v1:ZSMU_Forlang+CS2018+2018_C11/about; https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-
v1:ZSMU+CPIG_IN1A_C01+201909/course/). Аспіранти вважаються атестованими за освітньою складовою ОНП за
умови проходження повного обсягу освітньої програми, враховуючи сумарну кількість кредитів ЄКТС та успішного
складання підсумкових контролів з дисциплін, що включені до навчального плану
(https://drive.google.com/drive/folders/15rmuK-9d349WSm2lugp94UOqKm71it8B?usp=sharing). Проміжна атестація
здійснюється двічі на рік (із попередньою об'явою на сайті аспірантури), здобувачі надають до відділу аспірантури і
докторантури заповнені атестаційні листи http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_168.html;
https://drive.google.com/drive/folders/1NZG6kQzpaJeVID4CItfe2yC2-0ble8nn?usp=sharing,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/atestacija/nakaz_atest_062021.pdf). Перевірка знань здійснюється з
метою одержання зворотної інформації про зміст і характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також
про успішність викладання. Форми контролю – проведення заліку в усній, письмовій формі, а також співбесіди під
час практичних занять. Різнорівневі види завдань і самоконтроль для оцінки правильних відповідей застосовуються
в кожній з обраних здобувачем вибірковій дисципліні зі ОНП Медицина. Критерії оцінювання навчальної діяльності
та успішності здобувачів з усіх дисциплін ОНП «Медицина» доносяться до відома здобувачів на першому занятті
навчальної дисципліни та на початку кожного семестру, у випадку дистанційної форми навчання вони
оприлюднюються у відповідних навчальних групах на платформі MS Teams
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_proved_form_kontroliu_1.pdf).
Прозорі й зрозумілі критерії оцінювання навчальної діяльності та успішності здобувачів усіх дисциплін ОНП
«Медицина» викладено у Робочих програмах навчальних дисциплін: http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_146.html;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_151.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_148.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_149.html;
https://drive.google.com/drive/folders/1nmzIr9ohojEvL2Snkh0WLOiqTwpMmy8E?usp=sharing. Інформація викладена
на сайті відділу аспірантури і докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/ у розділах освітній процес
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html, а також на сайті Центру дистанційної освіти
http://dl.zsmu.edu.ua/. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання відбувається за рахунок
анонімного анкетування.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

На момент заповнення форми самооцінювання стандарт вищої освіти не затверджений. Експертна група з’ясувала,
що зміст форм атестації відповідає результатам дисципліни, що скорельовані із прикінцевими результатами
навчання. Терміни та тривалість проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються графіком освітнього
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процесу та регулюються Положення про атестацію здобувачів. У розділі освітній процес
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html) сайту аспірантури і докторантури оприлюднюються розклади
заліків та атестацій, в яких вказуються конкретні дисціпліни (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html). Контроль
виконання здобувачем індивідульного наукового плану відбувається двічі на рік протягом 4-х років під час атестацій
під головуванням проректора з наукової роботи (гаранта ОНП з Медицини) з урахуванням виконання плану
написання дисертаційної роботи, опублікованих статей у фахових і інших виданнях, наявності патентів, участі з
виступами у конференціях (наявність тез), тощо. За результатами атестації кожному здобувачу надається
індивідуальний план оптимізації виконання ним наукової складової ОНП
(https://drive.google.com/drive/folders/1NZG6kQzpaJeVID4CItfe2yC2-0ble8nn?usp=sharing). Результати проміжної та
щорічної атестації здобувачів аналізуються та затверджуються Вченою радою ЗДМУ. фінальним контрольним
заходом виконання ОНП є захист здобувачем дисертації за постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р
№167.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти
доводяться на першому занятті (лекції) відповідної навчальної дисципліни, вона також висвітлена на сайті відділу
аспірантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua) у розділі освітній процес
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html), на якому оприлюднюються розклади занять, заліків та атестацій з
конкретних дисціплін для аспірантів I-IV року навчання (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html). У межах
навчальних дисциплін використовуються різноманітні методи та форми контрольних заходів: усний контроль;
індивідуальне опитування і комбіноване; письмовий контроль; контроль за виконанням індивідуальних завдань,
тестування, самоконтроль, підсумковий контроль, іспит, залік. Контроль знань аспірантів вздійснюється з метою
одержання зворотної інформації про зміст і характер досягнення здобувачів вищої освіти у навчальному процесі, а
також про успішність викладання (https://drive.google.com/drive/folders/1nmzIr9ohojEvL2Snkh0WLOiqTwpMmy8E?
usp=sharing). Також здобувач наукового ступеня формує Індивідуальний навчальний план аспіранта, обираючи ВД,
та знайомиться з формами контрольних заходів, які там прописані
(https://drive.google.com/drive/folders/1rPI6zQ9VcSpZTqiB8zCzk25fs6YncZBl?usp=sharing). Інформація про форми
контрольних заходів до аспіранта доводиться перед початком вивчення дисципліни викладачем та може бути
пояснена гарантом програми, зав. кафедри. Згідно політики та процедур врегулювання конфлікту інтересів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_159.html) аспірант може подати апеляцію.при незгоді з результаом оцінювання знань.
Порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ регламентує «Положення …»
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf., а також «Положення про
апеляцію ….» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf. За
час існування ОНП апеляцій на результати оцінювання знань та конфлікту інтересів не було. Для оскарження
процедури проведення та результатів атестації здобувач у день оголошення результатів подає на ім’я ректора
письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки, яка реєструється у Журналі реєстрації апеляцій відділа аспірантури і
докторантури. Наказом ректора ЗДМУ створюється апеляційна комісія для розгляду апеляційної заяви у складі не
менше 4-х осіб, яка у триденний строк розглядає апеляційну заяву. Повторне складання іспиту/заліку узгоджується
з відділом аспірантури і відбувається за участю комісії. До апеляційної комісії подаються оригінали письмових робіт
здобувача з підсумкової атестації, роздрукований варіант комп'ютерного тестування, журнали поточної успішності
та відвідування практичних занять. У разі задоволення апеляційної заяви АК приймає рішення щодо зміни оцінки
за атестацію. Результати розгляду та прийняте рішення оформлюються протоколом АК. Повторного проходження
контрольних заходів здобувачами ще не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Наукові статті, дисертації та монографії обов’язково перевіряються в ліцензованій системі Strikeplagiarism.com
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-13-000597-a/print/contract-
ongoing/pdf/e20d3ae3ffa14585bd1e57e7b01154af). Під час інтерв’ю здобувачи та викладацький склад підтвердили
свою ознайомленість з основними принципами академічної доброчесності, а члени ЕГ переконались у їх
дотриманні. На думку ЕГ виявлення та запобігання академічного плагіату ЗДМУ включає такі моменти як
формування у здобувачів освіти несприйняття академічної нечесності та створення умов, що унеможливлюють
академічний плагіат (https://www.youtube.com/watch?v=8FVk_D4JHZI&feature=youtu.be). Політика, стандарти и
процедури дотримання академічної доброчесності у ЗДМУ оприлюднені на сайті університету за посиланням
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html. На рівні ОНП академічна доброчесність є у фокусі спец.дисципліни
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_progr/zagal/osn_akadem_dobroch.pdf). Для протидії академічній
недоброчесності діє науково-планова комісія, на якій планується дисертація, комісія з перевірки первинної
документації, експертно-координаційна комісія http://zsmu.edu.ua/p_1576.html, а також комісія із дотримання
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академічнӧі і наукової доброчесності
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/komis_akad_dobroch.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/zminy_komis_akadem_dobroch.pdf. Ініціатива
підтримується «Програмою …»
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf. На сайті
бібліотеки ЗДМУ розміщені описи та посилання на програми самоперевірки текстів на плагіат
http://lib.zsmu.edu.ua/p_82.html. Аспіранти та НПП заповнюють «Декларацію …»
(https://drive.google.com/file/d/1w_JaGBV5ylUJBiBtW4noSA-F4a5Mxutf/view?usp=sharing;
https://drive.google.com/file/d/1v4YtVoZWI9iivcUGJzpJ4WBP3nPXaLqA/view?usp=sharing), а також декларацію про
відсутність плагіату та відповідальність за порушення академічної доброчесності при представленні до видання
своїх статей. Відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує репозитарій ЗДМУ
http://dspace.zsmu.edu.ua/. Зі здобувачами ВО проводяться бесіди, зокрема за участі декана факультету та
викладачів по кожній дисципліні (на першому занятті). Викладачі наголошують на важливості дотримання
принципів академічної доброчесності та ознайомлюють з можливими наслідками їх порушення. Виявлення фактів
академічного плагіату в дисертації є підставою для відмови у її захисті, позбавлення академічної стипендії і
відрахування із навчального закладу та підставою для відміни рішення про присвоєння наукового ступеню після
захисту дисертації (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf).
Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами ступеня доктора філософії не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

На базі ЗДМУ організована можливість проходження контролю теоретичних знань аспірантів при використанні
ліцензованої платформи MS Teams, Open edX. Для підготовки практичних занять використовують різнорівневі види
завдань із еталонами правильних відповідей. На сайті відділу аспірантури та докторантури доступна інформація про
аспірантів. Аспірантам доступна інформація про апеляцію результатів підсумкового контролю знань. Чітко
визначена та доступна інформація про терміни та тривалість проведення атестації аспірантів. Аспіранти
ознайомлені з основними принципами академічної доброчесності та дотримуються їх. Викладачі наголошують на
важливості дотримання принципів академічної доброчесності та ознайомлюють з можливими наслідками їх
порушення. Антиплагіатна система використовується централізовано, самостійний доступ студентів до цієї системи
неможливий. Перевірці підлягають наукові публікації, дисертаційні роботи, письмові навчальні матеріали.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

На сайтах кафедр та аспірантури відсутня інформація про наукові публікації аспірантів та іх участь у наукових
форумах, вебінарах, воркшопах. Рекомендовано створити сторінку аспіранта на сайті кафедри, де можна буде
ознайомитись із науково-дослідним "маршрутом" здобувача (особисте портфоліо) для проведені апробації
дисертаційного дослідження рецензентами та опонентами.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання аспірантів є чіткими, зрозумілими. Правила проведення
контрольних заходів систематизовані та доступні для усіх зацікавлених сторін, забезпечують об’єктивність
оцінювання. Для контролю самостійної роботи здобувача передбачено використання дистанційної форми навчання.
Методологія та освітні заходи належним чином відповідають результатам навчання. Критерії оцінки та сама
система оцінювання повною мірою відповідають потребам атестації та диференціації результатів навчання.
Культура академічної доброчесності сформована як у академічній спільноті ЗДМУ, так і серед аспірантів. Здобувачі
мають доступ до необхідних матеріалів щоби забезпечити індивідуальну потребу при виконанні дисертаційного
дослідження. За 5-им критерієм ОНП "Медицина" відповідає вимогам, а визначені недоліки не погіршують якість
реалізації програми.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Експертна група з’ясувала, що добір НПП, які задіяні у реалізації ОНП «Медицина», умотивований науковою та
професійною кваліфікацією відповідно до дисциплін, що викладають. Більшість викладачів поєднують викладання
з практичною діяльністю за фахом. Результати анкетування вказують, що всі здобувачі в цілому задоволені
кваліфікацією викладачів. Під час аналізу особистих справ (базової, освіти, тем та шифрів захищених дисертацій,
отриманих наукових звань), переліку виданої науково-методичної літератури, проходження курсів підвищення
кваліфікації та стажування та співбесіди було встановлено, що викладачі, які задіяні у реалізації освітньої програми,
відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності на освітньо-науковому рівні
вищої освіти (Додаток 1). Дисципліни, що викладаються у рамках ОНП, відповідають науковим напрямам
досліджень викладачів, що підтверджується наявністю відповідних публікацій, тематикою дисертацій,
опублікованими монографіями (Додаток 1). Всі викладачі з групи забезпечення спеціальності по ОНП відповідають
щонайменше 7 пунктам вимог, наведеним у ліцензійних умовах (Додаток 1). Англйську мову викладають фахівці, які
с т в о р и л и навчальні посібники
(http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10044/1/МЕТОД%20РЕКОМ%20НЕРУШ%2030%20ЯНВ%202019.pd
f; http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8220/1/Практикум%20з%20дисципліни%20Ін%20мова%20за.pdf;
) та он-лайн курси з англійської мови, які використовуються для самостійної роботи аспірантами при вивченні ОК4
(https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-v1:ZSMU_Forlang+CS2018+2018_C11/about). Для викладання Основ
біостатистики та методів статистичного моделювання запрошена проф. С., яка очолює кафедру медичної фізики,
біофізики та вищої математики.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура конкурсного добору викладачів є доступною, регламентується Положенням про проведення конкурсного
відбору... (http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf). Усі документи, що регламентують
конкурсний добір викладачів розміщено на сайті ЗВО у вільному доступі, оголошення щодо наявності вакантної
посади також розміщуються у вільному доступі, інформація є доступною для всіх зацікавлених осіб
(http://zsmu.edu.ua/p_924.html; http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konk_kom_vakans.pdf;
http://zsmu.edu.ua/p_924.html). Порядок конкурсного відбору виконується, що було підтверджено під час бесід з
гарантом програми, викладацьким складом та адміністрацією ЗВО. При конкурсному доборі викладачів ОНП
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_12.pdf враховуються: наявність
наукового ступеню та/або вченого звання, науково-педагогічних публікацій у фахових і міжнародних виданнях,
наявність відповідної професійної лікарської категорії з медицини та сертифікатів про підвищення кваліфікації з
медицини і педагогіки, достатній стаж науково-педагогічної діяльності, досвід дослідницької, управлінської або
практичної роботи за фахом та інші види діяльності (http://zsmu.edu.ua/p_924.html, Додаток 2). На сьогодні у ЗДМУ
оглошено конкурс на заміщення вакантних посад НПП (http://zsmu.edu.ua/p_1527.html). Проблем під час добору
викладачів за ОНП "Медицина" не було.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

При реалізації ОНП за спеціальністю 222 Медицина залучено роботодавців з можливістю використання
матеріально-технічних засобів їх навчально-лікувальних баз для виконання практичних занять та спільного
виконання науково-дослідних робіт: директор Департаменту охорони здоров’я ЗОДА д.мед.н., проф. К, директор
КНП «Обласний медичний центр репродукцї людини» проф. А., головний лікар ТОВ «ВІЗУС» д.мед.н., проф. З.,
директор ТОВ «ВІЗУС» д.мед.н., проф. З., директор КЗ "Обласний перинатальний центр" ЗОР, к.мед.н. К., директор
ЗОКЛ, к.м.н. Ш., директор КНП "МЛЕ та ШМД" ЗМР, д.мед.н., проф. І., директор КНП «Обласна інфекційна
клінічна лікарня» ЗОР Ш., директор ННМЦ «Університетська клініка» К. Роботодавці беруть участь у професійно-
практичній підготовці аспірантів; сприянні працевлаштуванню випускників; визначенні перспективних напрямів
подальшого її розвитку; освітніх та наукових проектах. Аспіранти Лецин та Семененко наук. керівник – професор
Д.Є. Барковський, Сухонос - наук. керівник – професор Авраменко здійснюють добір пацієнток дис. роботи на
клінічній базі ОМЦ репродукції людини (https://drive.google.com/file/d/1lWLfd8fRf_basIGF6G9N32-
GJGRgEkgp/view?usp=sharing). З 2018 року у ЗДМУ створена Рада роботодавців
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/polozh_rada_robotodav.pdf), з метою участі у розробці
інформаціно-методичного та матеріально-технічного забезпечення обов'язкової та вибіркової складових ОНП
(https://drive.google.com/file/d/1S05FRxudtFzYtE9qD2RjQ0oqBMGee4ld/view). Рада роботодавців також приймає
участь у розробці механізму врахування інтересів здобувачів при їх працевлаштуванні
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/plan_rady_robotodav.pdf). Згідно рекомендацій
роботодавців запроваджено новий блок вибіркових дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
(https://drive.google.com/file/d/1S05FRxudtFzYtE9qD2RjQ0oqBMGee4ld/view). Пропозиції Ради роботодавців по
ОНП: введення мультимодальної дисципліни з діагностики клінічної патології, введення курсу невідкладної
медичної допомоги на базі тренінгового центру), були отримані під час проведення інтерв'ю та були доведені
керівництву ЗВО.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Професіонали-практики беруть участь в проведенні занять на клінічних базах ЗДМУ, з якими укладено угоди,
зокрема директор Департаменту охорони здоров’я ЗОДА, проф. К. ( http://zsmu.edu.ua/new_2366.html); у 2019 р. Р.
Горбова (США) провела тренінг з зупинці кровотечі http://zsmu.edu.ua/new_2245.html; проф. Д. та І. (Польща)
читали лекції з сучасного розвитку імплантології та пластичній хірургії http://zsmu.edu.ua/snew_2217.html; проф. Г.
(Туреччина) - лекції з проблем генетики і молекулярної медицини http://zsmu.edu.ua/snew_2099.html. Реальна
допомога по відбору, обстеженню та лікуванню хворих за темами дисертаційних робіт аспірантів здійснюється
заступником директора з медичної частини ЗОКЛ, к.мед.н., доц. К., директором КНП «Міська лікарня №3» ЗМР,
к.мед.н. І., директором КНП «Міська лікарня №6» ЗМР В.
(https://drive.google.com/drive/folders/1QPeRhDnGs1R4nkc45BT1QK6Us14fiJ9Y?usp=sharing). Опублікований
лекційний матеріал стосовно тактики діагностики та лікування COVID-19 (https://www.youtube.com/watch?
v=SIxPl0tuNRo; https://www.youtube.com/watch?v=w9MjT-6sJD0; https://www.youtube.com/watch?v=Yfewz4Op8oE.
Професіонали практики розробили для аспірантів з хіріругії спеціальний практикум по розбору складних та цікавих
випадків хірургічної патології (https://drive.google.com/drive/folders/12oaRWd40vhlGWnlEHbZ8DjtG-vD72ZJR?
usp=sharing). Більшість викладачів поєднують викладання з практичною діяльністю за фахом, працюють за
сумісництвом на посадах лікарів лікувальних закладів, мають відповідні сертифікати

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Експертна група встановила, що ЗВО намагається сприяти професійному зростанню викладачів шляхом залучення
роботодавців до клінічних досліджень на базі ЗДМУ, що підвищує обізнаність викладачів у сучасних практиках та
тенденціях розвитку клінічної медицини (https://drive.google.com/drive/folders/1nm8Eaf_JriIVXug43R5-
PUM9TFWxNx8H). ЗВО сприяє професійному розвитку НПП ОП системою матеріальної та професійної мотивації
(https://drive.google.com/drive/folders/1_k7xHdBjSYjfgaPcg6Xo7Ob_y7grsvKl,
https://drive.google.com/drive/folders/1Yi0CKjuoCpVERkyvRpnns3iD4EH0Cf2u?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1vaOb84iEEzZIl6kxZK34176Vp0dMlx7Q?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1IvTYm3fzLbZBkO2caeOtecyGunYpU_ci?usp=sharing). ЗВО розроблено систему
безперервного підвищення професійного розвитку НПП (https://drive.google.com/file/d/1NXBaOWk4ipXoF7oP-
23VejR9RZw0VLMY/view?usp=sharing;
https://drive.google.com/file/d/1gR8Uwmes0oEAC1YbROwDve48HKOdn8eJ/view?usp=sharing). Викладачі підвищують
кваліфікацію в Центрі дистанційного навчання щодо створення онлайн курсів на платформі LMS edX
(http://dl.zsmu.edu.ua/, http://dl.zsmu.edu.ua/new_66.html, http://dl.zsmu.edu.ua/p_132.html;
https://drive.google.com/drive/folders/1Xv-DYE9wYnbg5GDnrEhmaRrC108BgRBv?usp=sharing). ЗДМУ проводить
безкоштовний профілактичний огляд співробітників (https://drive.google.com/drive/folders/10cJ-
hlN0EE9ESsVrAVe2vW5PBVNvSja5?usp=sharing). Курси підвищення педагогічної кваліфікації у ЗДМУ проводяться
щорічно сумісно з викладачами Запорізького національного університету та Національним університетом охорони
здоров’я ім. П.Л. Шупика (https://drive.google.com/drive/folders/1x4z5rnawvzB_1P_KAW8gd478mApjqj-S?
usp=sharing). Для підвищення фаховості викладачів ЗВО спільно із Канадським коледжем приймають участь у
піготовці та складанні іспитів із іноземної мови безкоштовно для НПП (https://drive.google.com/file/d/1ZYu9-
OLPSG6qPjND5BMBLdYc18mMSCqW/view?usp=sharing). Система сприяння професійному розвитку викладачів
також включає фінансування відряджень для участі у конференціях та міжнародних прорамах стажування
((https://drive.google.com/drive/folders/1IP5o9azzmCiqszLBKxhqK2-PBfoxb0XW). Професійному розвитку викладачів
с п р и я є Програма фінансової підтримки здобувачів наукового ступеня і вченого звання у ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf,
http://zsmu.edu.ua/p_1412.html, ttp://zsmu.edu.ua/upload/razdel/210204_zv_r.pdf). Моніторинг рівня
професіоналізму викладачів продиться при допомозі незалежного анонімного анкетування здобувачів та
рейтингування НПП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗДМУ стимулює розвиток викладацької майстерності як нематеріальними (нагородження грамотами ЗДМУ,
подяками ректора), так і фінансовими мотиваціями, які закладені у Програмах підтримки здобувачів наукового
ступеня і вченого звання, та викладачів ( http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, статуту
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf,
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pd). Зокрема
передбачене матеріальне заохочування для викладачів які мають високий особистий рейтинг, за написання
монографії, статті у міжнародних науко-метричних виданнях
(https://drive.google.com/drive/folders/1_k7xHdBjSYjfgaPcg6Xo7Ob_y7grsvKl,
https://drive.google.com/drive/folders/1Yi0CKjuoCpVERkyvRpnns3iD4EH0Cf2u?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1vaOb84iEEzZIl6kxZK34176Vp0dMlx7Q?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1IvTYm3fzLbZBkO2caeOtecyGunYpU_ci?usp=sharing). Розвиток професійної
викладацької майстерності є однією із складових щорічної рейтингової оцінки діяльності викладачів
(http://zsmu.edu.ua/sp_685.html), за результатами якої вони отримують премії. На підставі створення школи
молодого викладача підвищують свою педагогічну майстерність викладачі морфологічних та клінічних дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/17KGTXK8FAszNLMK5Nrixxl97q8paA8Qw?usp=sharing). Для НПП ЗДМУ
створені сертифіковані курси Microsoft де викладачі опановуть нові навички по роботі із програмним забезпеченням
(https://drive.google.com/drive/folders/1U8faaWGD2mCtdkT2nhFVxkRnjfGdt6kI?usp=sharing).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Надзвичайно потужний науково-педагогічний склад, активне використання можливостей клінічних баз при
реалізації програми, залучення провідних вітчизняних та іноземних фахівців в процес навчання, використання
здобутків грантових проєктів, діюча система стимуляції професійного розвитку викладацького складу (преміювання
з а рейтинг, публікації, захист дисертаційних робіт). Науково-педагогічний персонал, залучений до ОНП
"Медицина" атестовано на здійснення дослідницької діяльності. Створення та функціонування Школи молодого
викладача. Активне залучення роботодавців у ОНП. Поширена практика залучення кращих світових практик у
навчальний процес за ОНП "Медицина". Активна плідна співпраця між ЗВО та клініко-лабораторними установами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Не всі пропозиції роботодавців враховані при реалізації ОНП. Не проводиться анкетування роботодавців стосовно
задоволення від підготовки здобувачів за ОНП. Рекомендовано розробити алгоритм внесення пропозицій та
доповнень від роботодавців до робочої групи шляхом анкетування. Рекомендуємо створити персональні сайти
(сторінки) стейкхолдерів, що задіяні в освітньому процесі за ОНП «Медицина», для сприяння підвищення
інформативності контенту сайту.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію. ЗДМУ
залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків. Система сприяння професійному розвитку викладачів
включає преміювання за публікації, захист дисертаційного дослідження та знання іноземної мови. Рейтингування
викладачів проводиться, за показниками рейтингу викладачі отримують матеріальне заохочення. Система
забезпечення якості освіти ЗВО дозволяє зібрати інформацію щодо задоволеності зацікавлених сторін ОНП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Під час проведення експертизи заклад організував відеоекскурсію різними підрозділами, що дозволяє оцінити МТБ,
яка використовується для ОНП. Наукова бібліотека діє на підставі Положення про бібліотеку
(http://lib.zsmu.edu.ua/p_pologennya_pro_biblioteku.html). Вона налічує 6 читальних залів з окремими зонами,
обладнаними технікою нового покоління, має 20 точок доступу до інформаційної системи баз тестів для підготовки
до USMLE, про що закладом надано скан договору. Бібліотека має електронний каталог
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=), надає послуги визначення УДК. Окрім
того, на сайті бібліотеки представлений доступ до репозитарію (http://dspace.zsmu.edu.ua/). Під час зустрічі
директор бібліотеки повідомила, що бібліотечний фонд оновлюється на постійній основі, проводиться підписка на
фахові видання. Заклад має комп`ютери, забезпечені доступом до мережі Інтернет. Це дозволяє аспірантам,
розробляючи тему дисертаційного дослідження, працювати з наукометричними базами. ЗВО має 5 гуртожитків,
спортивні майданчики, тренажерні зали, спортивно-реабілітаційний комплекс, Університетську клініку, їдальні та
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кафе. У ЗДМУ створений міжкафедральний тренінговий центр для оволодіння та вдосконалення практичних
навичок. Аспіранти залучаються до роботи в ньому за графіком
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/trening_centr/Mizhkafedr_trening_centr_aspiran_21.pdf).Функціонує
віварій. Для проведення своїх досліджень аспіранти використовують сучасне обладнання науково-діагностичних
лабораторій ЗДМУ та Університетської клініки. Під час зустрічі з адміністрацією закладу ЕГ було повідомлено, що
університет повністю забезпечує аспірантів необхідними допоміжними матеріалами (наприклад, реактивами) для
проведення досліджень. У ході зустрічі з аспірантами вони підтвердили, що повністю забезпечені ресурсами за
рахунок закладу для проведення власних досліджень. Фінансова звітність щодо надходження та використання
коштів оприлюднена на сайті закладу http://zsmu.edu.ua/p_870.html).

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Під час спілкування зі здобувачами, адміністративним персоналом ЕГ було підтверджено, що аспіранти та
викладачі мають вільний доступ до ресурсів наукової бібліотеки та репозитарію, в тому числі через мережу Інтернет.
Для роботи над дисертаційним дослідженням аспіранти використовують сучасне обладнання лабораторій. Фахові
журнали категорії А “Запорожский медицинский журнал” та «Патологія» індексуються в базі даних Web of Science.
ЗДМУ надає пріоритетне право оприлюднення результатів наукових досліджень у цьому виданні здобувачам
закладу.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-
науковою програмою, та дає можливість задовольнити їх потреби та інтереси. Під час відеоекскурсії ЕГ мала змогу
пересвідчитись, що аспірантам для виконання досліджень створені безпечні умови. Приміщення обладнані
сучасною протипожежною системою, вогнегасниками. Місця для роботи з небезпечними речовинами обладнані
спеціальними боксами. Робота аспіранта в лабораторії фіксується в журналі. Окрім того для створення безпечного
освітнього середовища на території університету є цілодобовий відеонагляд (https://www.youtube.com/watch?
v=O9B9UDFu-6M).

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Вивчення матеріалів самооцінювання, сайту ЗВО та інформація, отримана під час зустрічей дали змогу дійти
висновку про те, що університетом забезпечуються всі види підтримки здобувачів ОНП (освітня, організаційна,
інформаційна, консультативна та соціальна) на належному рівні. Безпосереднє інформування аспірантів
здійснюється через відділ аспірантури. У вільному доступі спортивні майданчики, зали для спортивних ігор. У ЗВО
здійснюється соціальна підтримка здобувачів вищої освіти у вигляді стипендій, преміювання. Виплата стипендій
регулюється Положенням про порядок призначення і виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та
заохочення осіб, які навчаються у ЗДМУ
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_poriadok_pryznachennia_i_vyplatu_s
typendii_nadannia_materialnoi_dopomohy.pdf). Цей факт було підтверджено під час зустрічі з представниками
студентського самоврядування та головним бухгалтером під час зустрічі з представниками сервісних структур. У
закладі функціонує служба психологічної підтримки (http://zsmu.edu.ua/p_1469.html). Консультативну
психологічну допомогу також надає лікар-психолог Університетської клініки. Під час зустрічі із представниками
сервісних структурних підрозділів керівник служби розповів, що у разі звернення проводиться надання допомоги, в
тому числі анонімно. Для надання консультативної допомоги у разі необхідності у закладі є уповноважена особа з
питань запобігання та виявлення корупції (http://zsmu.edu.ua/p_1138.html) та створено юридичний відділ.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Із звіту самоаналізу відомо, що на ОНП здобувачів з особливими освітніми потребами не було. Але заклад
намагається створити належні умови для цієї категорії здобувачів. Це забезпечується за рахунок встановлення
пандусів, автоматичних дверей. Наприклад, про такий доступ під час зустрічі повідомила директор бібліотеки. Під
час зустрічі з представниками студентського самоврядування було з`ясовано, що в закладі створено групу
волонтерів з 8 осіб, які за потреби можуть супроводжувати осіб з маломобільних груп територією закладу.
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика закладу щодо вирішення конфліктних ситуацій закріплена в Положенні про порядок врегулювання
конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_1483.html). Програма та звіт закладу щодо
антикорупційної діяльності представлені на сайті (http://zsmu.edu.ua/p_1138.html). Попередженню і боротьбі з
булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями присвячено окремий розділ на сайті
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html). Під час зустрічі зі здобувачами та представниками ради молодих вчених та
самоврядування ЕГ отримала підтвердження, що здобувачі ознайомлені з відповідним положенням та можливістю
звернутись до уповноважених структур закладу, але запевнили, що конфліктних ситуацій на ОНП не було. Під час
зустрічі із представниками сервісних структурних підрозділів уповноважена особа з питань запобігання та
виявлення корупції повідомив, що зі здобувачами регулярно проводяться заходи для запобігання корупції. За
запитом ЕГ було надано тематику та графік антикорупційних заходів зі здобувачами на 2020-21 навчальний рік.
Контакти уповноважених структур розміщено на сайті. Звернення до юридичного відділу фіксуються в журналі
обліку консультацій, скан якого надано на запит експертів.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1 . Потужна матеріально-технічна база, включаючи міжкафедральний тренувальний центр, віварій, обладнані
сучасні лабораторії. 2. Вільний доступ до бібліотечного фонду, включаючи електронний каталог та репозитарій. 3.
Пріоритетне право здобувачам закладу оприлюднення результатів наукових досліджень у фахових виданнях ЗДМУ,
які індексуються в базі даних Web of Science. 4. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я здобувачів,
задовольняє їхні потреби та інтереси, підтримку здорового способу життя. 5. Заклад здійснює організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримки аспірантів, вживає заходи для попередження конфліктів та
проводить антикорупційну діяльність.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Не виявлено

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на те, що заклад має потужну матеріально-технічну базу, освітнє середовище є безпечним та задовольняє
потреби здобувачів, є вільний доступ до бібліотечного фонду та наукометричних баз, а закладом створюється
належна соціальна, консультативна, інформаційна підтримка аспірантам, ЕГ дійшла висновку, що за критерієм 7
ОНП відповідає рівню А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Механизм розробки та затвердження освітніх програм регулюється Положенням про організацію освітнього
процесу у ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf). Перегляд освітніх
програм відбувається за результатами їх моніторингу через проведення опитувань серед здобувачів, НПП, що
регулюється Положенням про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг…
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf). Під час зустрічі гарант
програми підтвердив, що механізм перегляду ОНП передбачає публічне обговорення проекту ОНП, урахування
інтересів усіх зацікавлених сторін (здобувачів, роботодавців), що відбувається на засіданнях кафедр, Вченої ради.
Констатовано, що ЗВО дотримується вимог, щодо розроблення, затвердження, моніторингу ОНП відповідно до
визначених вимог законодавства та внутрішньої процедури забезпечення якості освіти. Зокрема, на сайті закладу
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розміщено протокол №7 від 10.02.2020 засідання проєктної групи
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf) стосовно перегляду та оновлення
ОНП. Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти, з випускниками, з роботодавцями підтверджено, що перегляд
та внесення змін до ОНП здійснюється з урахуванням думки стейкхолдерів та здобувачів ОНП. Під час зустрічі з
аспірантами вони також повідомили, що внесли пропозицію щодо поглиблення вивчення іноземної мови. Їх
пропозиція була врахована (протокол № 16 від 08.06.2021
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf)).

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Для перегляду ОНП до проєктної групи введено аспірантів відповідно до протоколу засідання проєктної групи №12
від 01.02.2021року (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf). Аспіранти
входять до складу студентської ради, вченої ради факультету. Під час зустрічі з представниками студентського
самоврядування було з`ясовано, що аспіранти можуть подавати свої пропозиції безпосередньо гаранту програми,
через відділ аспірантури, на засіданнях під час обговорення особливостей провадження освітньої діяльності.
Представники аспірантів зі структур самоврядування запрошуються на засідання Вченої ради, де також можуть
вносити свої пропозиції. Під час зустрічі з аспірантами вони повідомили, що було враховано їх побажання щодо
вивчення Біостатистики, яку перенесено на другий рік навчання, а вивчення дисципліни відбувається з залученням
даних досліджень аспірантів. Здобувачі також внесли пропозицію щодо поглиблення вивчення іноземної мови. Їх
пропозиція була врахована (протокол № 16 від 08.06.2021
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf)). Під час зустрічей з аспірантами та
випускниками було визначено, що університет проводить опитування щодо якості ОНП. Форми анкет розміщено на
сайті (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html). Результати опитування оприлюднюються на сайті (наприклад,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf).

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Роботодавці активно співпрацюють з ЗДМУ. Вони представлені у Вченій раді закладу, проводяться зустрічі
керівництва з представниками органів місцевої влади, директор Університетської клініки входить до проєктної
групи ОНП відповідно до протоколу №12 від 01.02.2021 року
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf). Це дає змогу зовнішнім
стейкхолдерам вносити свої пропозиції під час перегляду ОНП. Також при ЗДМУ створена Рада роботодавців
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html), однією з функцій якої є надання пропозицій щодо удосконалення
підготовки здобувачів за освітніми програмами. Під час зустрічі з роботодавцями ЕГ з`ясувала, що вони не
залучались до проведення анкетувань щодо якості ОНП.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Основним роботодавцем для випускників освітньої програми є ЗДМУ, який готує науково-педагогічні кадри з
подальшою можливістю працевлаштування асистентами на кафедрах закладу освіти. Планується створення
інформаційної бази випускників за даною ОНП на сайті відділу аспірантури та докторантури, де буде
відслідковуватись їх працевлаштування, підтримання контактів з метою залучення випускників до процедур
оновлення ОНП. Під час зустрічі з випускниками вони підтвердили, що після захисту дисертації працюють на
кафедрах ЗДМУ.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система управління якістю в ЗДМУ сертифікована за стандартом ДСТУ ISO 9001:2015
(http://zsmu.edu.ua/p_692.html). Система забезпечення якості освіти ЗДМУ здійснює вчасне реагування на виявлені
недоліки в реалізації ОНП за рахунок планового проведення моніторингу задоволеності здобувачами та НПП всіма
компонентами ОНП. Обговорення результатів опитувань здійснюється як на рівні кафедр, так і на Вченій раді ЗДМУ
з подальшим прийняттям щодо затвердження основних нормативних документів з реалізації ОНП. Під час
зустрічей з академічним персоналом та науковими керівниками, зі здобувачами вищої освіти та випускниками, з
роботодавцями ЕГ пересвідчилась, що гарант освітніх послуг, адміністрація, керівники структурних підрозділів
вчасно реагують на недоліки. Під час зустрічі аспіранти повідомили, що гарант програми завжди відкритий для
спілкування, проводить зустрічі зі здобувачами, де можна висловити побажання та зауваження. При проведенні
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інтерв’ю з аспірантами усіх років навчання рівень задоволеності ОНП є достатній як у контексті освітньої так і
наукової складових. Задоволеність навчанням на ОНП також висловлюють випускники за результатами опитування
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/opytuvannja/analiz_opytuv_jakist_ONP.pdf).

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація за даною ОНП проводиться вперше.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Для функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗДМУ розроблено ряд нормативних актів:
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf), Положення про моніторинг якості освіти
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_monitorynh_iakosti_vyshchoi_osvity.
pdf), Положення про сектор моніторингу якості освіти
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_smjo_3.pdf). Академічна спільнота
залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП. Проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи координує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Відділ аспірантури та
докторантури проводить опитування, в тому числі щодо якості освіти на ОНП, залучаючи аспірантів та НПП
.Результати опитувань розглядаються на засіданнях кафедр. Сектор забезпечення якості освіти збирає, аналізує та
подає інформацію на розгляд Вченої ради. Результати опитування представників здобувачів освіти, керівництва
закладу та академічного персоналу показали цілковите підтвердження змістовного залучення до процедур
забезпечення якості ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1 . Залучення внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів при перегляді програми. 2. Розроблена нормативна база із
забезпечення якості вищої освіти. 3. Система внутрішнього забезпечення якості функціонує на засадах системності
та прозорості. 4. Швидке реагування на пропозиції аспірантів та інших стейкхолдерів з боку закладу. 5.
Функціонування Ради роботодавців

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Недостатнє залучення роботодавців до опитувань щодо якості ОНП. Рекомендовано частіше залучати зовнішніх
стейкхолдерів до анкетувань з можливістю одночасно вносити пропозиції. Рекомендовано активізувати роботу щодо
створення інформаційної бази випускників за даною ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи розроблену нормативну базу щодо внутрішнього забезпечення якості освіти, залучення зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів до процесу перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості, а
також швидке реагування закладу на побажання та зауваження аспірантів, які висвітлюються на засіданнях Вченої
ради та беруться до уваги, експерта група дійшла висновку, що за Критерієм 8 встановити рівень відповідності В.
Рекомендації щодо посилення залучення роботодавців до опитувань та активації роботи з створення бази
випускників покращать якість даної ОНП.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

У ЗДМУ визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Статут
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf), Положення про організацію освітнього процесу
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf) знаходяться у відкритому доступі на
офіційному сайті університету. Також на сайті розміщені Положення про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів у ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf), Положення
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf), якими встановлюються права та
обов`язки аспірантів. Соціальна підтримка у вигляді стипендії, матеріального заохочення регламентується
Положенням про порядок призначення і виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які
навчаються у ЗДМУ
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_poriadok_pryznachennia_i_vyplatu_s
typendii_nadannia_materialnoi_dopomohy.pdf). Питання академічної доброчесності унормовуються Положенням про
академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf). Соціально-
економічні , трудові, виробничі відносини учасників освітнього процксу унормовує Колективний договір
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf). На сайті також розміщена рейтингова оцінка діяльності
викладачів та кафедр (http://zsmu.edu.ua/p_685.html). Експертна група за результатами спілкування з науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, членами студентського самоврядування та Ради молодих вчених
встановила, що учасники освітнього процесу ознайомлені з відповідними правилами і процедурами, що регулюють
їх права та обов‘язки.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ЗДМУ на момент акредитації оприлюднено чинну ОНП (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_133.html). Також там
розміщені протоколи засідань проєктної групи та Вченої ради, відгуки-рецензії на ОНП. Окрім того в цьому розділі
сайту представлені ОНП 2020 та 2016 року. На сайті відділу аспірантури та докторантури є розділ «Обговорюємо
найбільш актуальне», де також представлена чинна ОНП, ухвалена та введена в дію у лютому 2021 року
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html). У цьому розділі сайта через опцію «Відправити відгук» бажаючі можуть
залишати свої відгуки та пропозиції стосовно ОНП. Проаналізувавши сторінку розміщення ОНП, ЕГ визначила, що
перегляд ОНП здійснюється не рідше 1 разу на рік. У разі появи пропозицій від учасників освітнього процесу
проєктна група розглядає їх на окремих засіданнях. Наприклад, відповідно до протоколу №7 від 10.02.2020
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf) відбувся перегляд ОНП. У 2021 році
відбулось 2 засідання проєктної групи. Відповідно до протоколу №12 від 01.02.2021
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_12.pdf) відбулось оновлення складу
проєктної групи. До неї було введено аспірантів. Відповідно до протоколу №16 від 08.06.2021
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_16.pdf) запроваджено онлайн курс
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» для поглибленого вивчення іноземної мови. Під час зустрічі з
аспірантами ЕГ отримала підтвердження, що аспірантка Ісаченко М. є членом проєктної групи. А також здобувачі
підтвердили, що було враховано їх пропозицію стосовно поглибленого вивчення іноземної мови. Під час зустрічі з
роботодавцями було підтверджено, що голова Ради роботодавців входить до складу проєктної групи. Але
роботодавці до опитувань не залучались. Таким чином, ЕГ зробила висновок, що пропозиції від стейкхолдерів
надходять та враховуються. А ОНП знаходиться у відкритому доступі.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Отримана експертною групою інформація дає підстави стверджувати, що на веб-сайті наведено достовірну
інформацію про ОНП. Вона знаходиться у відкритому доступі на сторінці аспірантури та докторантури
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/222med/onp_phd_221_med_2021.pdf). Також на
сторінці аспірантури та докторантури у вкладці «Освітній процес» розміщено робочі навчальні плани, силабуси,
робочі програми навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html). У них визначено
результати навчання за даною дисципліною, форми та методи навчання, а також методи та критерії оцінювання.
Більшість робочих програм не містить списку оновленої літератури. Окремо виділена інформація стосовно переліку
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вибіркових дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_157.html. Обсяг інформації в цілому достатній для здійснення усвідомленого вибору
потенційних вступників, а також для розуміння потенційними роботодавцями змісту підготовки здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу
в ЗДМУ, які є доступними і послідовно дотримуються ними під час реалізації ОНП. ЗДМУ забезпечує прозорість
діяльності за рахунок публікації на офіційному веб-сайті необхідної інформації та нормативної бази для учасників
освітнього процесу. ЗВО забезпечує публічність інформації щодо ОНП завдяки розміщенню ОНП та її компонентів
на офіційному веб-сайті.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Через відсутність проєкту ОНП на сайті ЕГ не змогла встановити достовірність факту щодо оприлюднення її за
місяць до затвердження змін. Рекомендовано вдосконалити процедуру оприлюднення проєктів ОНП із зазначенням
дати їх оприлюднення, кінцевої дати приймання відгуків і пропозицій, контактної інформації відповідальної особи.
Зовнішні стейкхолдери недостатньо залучаються до перегляду програми. Рекомендовано підвищити рівень
залучення роботодавців під час наступних переглядів ОНП шляхом проведення опитування усіх зацікавлених сторін
з можливістю внесення пропозицій. Більшість робочих програм не містить списку оновленої літератури.
Рекомендовано оновити список рекомендованої літератури у робочих програмах дисциплін із зазначенням
актуальних джерел інформації (опубліковані за останні 5 років).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Експертна група вважає, що за усіма підкритеріями Критерію 9 ОНП в цілому відповідає встановленим вимогам.
Діяльність ЗВО є прозорою. Це створює публічну довіру до його діяльності. А наведені рекомендації сприятимуть
більш активному залученню зовнішніх стейкхолдерів до оптимізації ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

Експертна група з’ясувала, що зміст освітньо-наукової програми повністю відповідає науковому інтересу аспіранта. 2
роки аспіранти навчаються в групах з індивідуальним 4-денним графіком навчання, 5-й день вони проводять
наукові дослідження на обраній ними кафедрі. З метою надати кожному аспіранту відповідну освітню підтримку у
проведенні його або її наукового дослідження у навчальному плані є низка дисциплін, що відповідають тематиці
кожного з них. Аспірант обирає дисципліну спеціалізації відповідно до його наукового напрямку, науковий керівник
допомагає розробити Індивідуальну програму аспіранта за тематикою наукового дослідження, що надає аспіранту
ґрунтовну освітню підтримку (https://drive.google.com/drive/folders/1u4Rt2Q4O2HuzvaoPAPzcgoKcTqxQXoqs?
usp=sharing). Особливістю ОНП “Медицина” є формування персоніфікованого плану підготовки кожного аспіранта
з врахуванням його індивідуальних наукових інтересів, чому сприяє вибіркові дисципліни що обираються
аспірантом (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_148.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_149.html). Безоплатне виконання
наукових досліджень здобувачами зосереджено у ліцензованих лабораторіях ЗДМУ, оснащених необхідним
обладнанням (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html; http://zsmu.edu.ua/p_194.html). За своїм змістом ОНП сприяє
отриманню широкого спектру компетенцій, які необхідні для проведення наукових досліджень світового рівня,
спрямованих на приріст наукових знань у сфері медицини (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_146.html).
Загальнонауковий (філософський) світогляд) - навчальна дисципліна “Філософія науки”. З блоку універсальних
навичок науковця “Технологія планування, виконання та захисту дисертаційного дослідження”, “Основи
академічної доброчесності”, "Основи наукової та професійної етики". Володіння усною та письмовою англійською
мовою - навчальна дисципліна “Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced”. Підготовка до викладацької діяльності
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здійснюється при допомозі дисциплін "Основи академічної й педагогічної комунікації", "Основи педагогіки та
інноваційні технології у вищій школі" (https://courses20.zsmu.edu.ua/courses/course-
v1:ZSMU+CPIG_IN1A_C01+201909/course/) та Школи молодого викладача
(https://drive.google.com/drive/folders/17KGTXK8FAszNLMK5Nrixxl97q8paA8Qw?usp=sharing), навчання викладачів-
тьюторів технології проблемно-орієнтованого навчання на медичних помилках. Наукові інтереси аспіранта
відслідковуються під час проведення проміжних атестацій із обов'язковим аналізом діяльності здобувача
(https://drive.google.com/drive/folders/1NZG6kQzpaJeVID4CItfe2yC2-0ble8nn). На сайті відділу аспірантури є розділ:
«Обговорюємо найбільш актуальне» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Керівники аспірантів мають широке коло наукових інтересів та вагомих наукових публікацій, пройшли наукове
стажування, або працювали в провідних університетах та наукових центрах
(https://drive.google.com/drive/folders/1IP5o9azzmCiqszLBKxhqK2-PBfoxb0XW;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/aspirant_nk/aspirant_nk_Med.pdf). Теми наукових досліджень усіх
аспірантів дотичні напрямам досліджень їх керівників
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/aspirant_nk/aspirant_nk_Med.pdf). Дотичність наукових досліджень
аспірантів напрямам досліджень наукових керівників починається при виборі аспірантом наукового керівника
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/Potenc_nauk_kerivn/Potenc_nauk_kerivn_med.pdf і в подальшому
забезпечується науково-плановою комісією ЗДМУ
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/sklad_nauk_plan_kom.pdf) при затвердженні теми
дисертації аспіранта, яка повинна бути фрагментом тематики науково-дослідної роботи кафедри або бюджетної
НДР (https://drive.google.com/drive/folders/1EXQcwjvdCVgm9LLfGVFrPiWFxPHgk8ac). Наприклад: професор проф.
Ганчева працює над розробкою НДР «Роль пептидергічних структур....» №0117U002579, тема дисертації:
«Гіпоталамічні механізми формування метаболічних порушень у щурів» (Додаток 1), вивченню тотожної
проблематики присвячені й дисертаційні дослідження її асп. Д. «Патогенетичні особливості морфо-
функціонального стану...», Т. "Патологічні особливості морфо-функціонального стану нейронів..." та Р.
"Патогенетичний зв’язок морфо-денситометричних характеристик нейронів гіпоталамусу..."
(https://drive.google.com/drive/folders/1EXQcwjvdCVgm9LLfGVFrPiWFxPHgk8ac;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/aspirant_nk/aspirant_nk_Med.pdf). Проф. Р., тема дисертації
«Оптимізація лікування хворих на мультирезистентний деструктивний туберкульоз легень» є науковим керівником
асп. М. "Патогенетичне обґрунтування імунокорекції .... з новими випадками захворювання на туберкульоз", проф.
К. тема дисертації "«Удосконалення хірургічного хірургічного та комплексного лікування хворих на рак легені І-ІІ
стадії та розробка методів прогнозування перебігу захворювання» керівник асп.Куз. "Індивідуалізація вибору схеми
ад’ювантної хіміотерапії у пацієнтів із недрібноклітинним раком легені...".

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

Експертна група пересвідчилась, що результати наукових досліджень аспіранти оприлюднюють на науково-
практичних форумах які щорічно проводить університет http://zsmu.edu.ua/p_1177.html, закордоном
(https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing) та безоплатно
опублікувати свої статті у фахових журналах ЗДМУ, які індексуються Web of Science CC
http://zsmu.edu.ua/p_740.html. При тому, що відрядження аспірантів повністю фінансує ЗДМУ
(https://drive.google.com/file/d/191fEGFXZU1zgsoSoaSl7GpytgnprUpa2/view?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/16-_vU04BkRuCxcgrrvAt9OfosMb8RJ0z). Здобувачи мають змогу самостійно
працювати у 33 лабораторіях ЗВО та інших лабораторно-діагностичних центрах відповідно до теми їхнього
експериментального або клінічного дисертаційного дослідження
(https://drive.google.com/drive/folders/1nm8Eaf_JriIVXug43R5-PUM9TFWxNx8H;
https://drive.google.com/drive/folders/1EUydeL9_KljUl4Yg77U9W7YJkhmCJFLM?usp=sharing). Хотілося б відзначити
що придбання реагентів для проведення дисертаційних досліджень відбувається повністю за кошт ЗДМУ (Додаток
3). ЗВО також було придані 10 ліцензованих програм STATISTICA, для проведення операцій по статистичній обробці
результатів дисертаційного дослідження (https://drive.google.com/file/d/1zzgFy1-
GNM75Ur3tYrMnE2BH_MXfMawW/view?usp=sharing).Оцінювання успішності наукової складової аспірантів за ОНП
відбувається з урахуванням кількості виступів на наукових конференціях (вітчизняних та закордонних), наукових
публікацій (в тому числі у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу; а також у Scopus та Web of Science), університет
відшкодовує вартість публікації статей у закордонних виданнях
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/aspirant_nk/aspirant_nk_Med.pdf;
https://drive.google.com/drive/folders/1Yi0CKjuoCpVERkyvRpnns3iD4EH0Cf2u?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1IvTYm3fzLbZBkO2caeOtecyGunYpU_ci?usp=sharing; ). До того ж для аспірантів
проводяться безкоштовний друк дисертацій і авторефератів у видавництві ЗДМУ. 33 точки доступу до ліцензійної
програми United States Medical Licensing Examination (USMLE: Крок-1, Крок-2) для підготовки до міжнародних
іспитів. Доступ до платформи USMLE надається аспірантам безкоштовно. Доступ до інфраструктури та
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інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОНП є
безоплатним для здобувачів (http://zsmu.edu.ua/p_74.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_navchannya_cherez_doslidgennya.html).

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

Для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти ЗВО інформує здобувачів щодо потенційних
тревел-грантів https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing,
стажувань http://zsmu.edu.ua/snew_2882.html, програм обміну http://zsmu.edu.ua/new_2162.html. ЗДМУ забезпечує
першочергове стажування здобувачів за кордоном згідно укладених між університетом та закордонними
партнерами міжнародних договорів або згідно отриманих університетом грантів. Так, у рамках проекту «Polski
Erasmus+ dla Ukrainy medycznej» відбуваються стажування, спільні науково-дослідні проекти та конференції, у тому
числі - й аспірантів. В рамках програми Erasmus+КА1, який ЗДМУ виконував з 15 жовтня 2015 року по укладені
договори на 2020-2023 рр. про обмін студентами і викладачами з в м. Самсун - ОндокузМаїз університетом
(Туреччина). У лютому-березні 2020 р. вперше відбулася студентська мобільність в рамках Еразмус+ у Таллінському
медичному коледжі. Університет прийняв участь у підготовці та очікує результатів щодо заявок на програми обміну
Фулбрайт (Америка), SES (Німеччина), Mitacs (Канада). Договіри передбачають обмін науковцями та викладачами,
спрямований на взаємні консультації, лекції, проведення практичних занять, а також реалізацію науково-дослідних
проєктів, організацію конференцій, симпозіумів та академічних семінарів за участю представників обох навчальних
з а к л а д і в (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/kreditmobil/spysok_dogovor.pdf та
https://drive.google.com/drive/folders/1yeN-a9f_OWDWcd4PFJZK6QIjjYABZhC-?usp=sharing;
https://drive.google.com/drive/folders/1NMLJubrxZA3U5-0OSQOHWkvAMIWiPvF0?usp=sharing). Аспіранти
Університету мають наукові публікації за напрямком власного дисертаційного дослідження у виданнях що
індексується WoS, вартість публікацій сплачує ЗДМУ
(https://drive.google.com/drive/folders/1NZG6kQzpaJeVID4CItfe2yC2-0ble8nn ). У 2017-2019 рр у міжнародних
форумах аспіранти М., І., Г., Д. прийняли участь у ESC WORLD CONGRESS of Cardiology 2019. Paris, France ); 32nd
ECNP Congress 2019 Copenhagen, Denmark ; Frontiers in CardioVascular Biology 2018, Vienna - Austria ; VII International
students’ conference of young medical researches. 2017. Wroclaw-Poland
(https://drive.google.com/drive/folders/1yKuRXW3oUz_992myNQnbjicuY1cyPH0d?usp=sharing).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, результати іх особистих робіт та спільні праці із
аспірантами регулярно публікуються у наукометричних базах (Додаток 1;
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/aspirant_nk/aspirant_nk_Med.pdf). Наприклад: Проф. Курило,
керівник асп. Г., (https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-2), асп. П., (Analysis of the narcological status of
patients..). Проф. Анікін, керівник асп.К., (http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2020_17_3_11; Варіабельність
лактатдегідрогенази сироватки у доношених новонароджених...). П р о ф . Барковський, керівник асп Л.,
(https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-3-(157),-2020/14056). Проф. Воротинцев, керівник асп.Д.
(https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-3-(157),-2020/14056;DOI 10.29254/2077-4214-2020-2-156-22-26;
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22141/2224-0586.16.7-8.2020.223705).

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами забезпечує науковий керівник та комісія з перевірки
кваліфікаційних робіт на відповідність вимогам академічної доброчесності. Наукові статті, монографії і дисертації
всіх співробітників університету обов’язково перевіряються в ліцензованій міжнародній антиплагіатній системі
STRIKEPLAGIARISM.COM (http://zsmu.edu.ua/p_1477.html ). Для протидії академічній недоброчесності діє науково-
планова комісія http://zsmu.edu.ua/p_212.html, на якій в присутності здобувачів і їх наукових керівників за участю
незалежних рецензентів прозоро планується дисертація
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/sklad_nauk_plan_kom.pdf, комісія з перевірки первинної
документації http://zsmu.edu.ua/p_214.html,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_perv_dok_2019.pdf, експертно-координаційна комісія у
сфері інтелектуальної власності http://zsmu.edu.ua/p_1576.html, а також комісія із дотримання академічної і
наукової доброчесності та запобігання її порушень
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/komis_akad_dobroch.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/nakazpolozh/zminy_komis_akadem_dobroch.pdf). Наукові керівники і
дисертанти ознайомлені з тим, що виявлення спеціалізованою вченою радою порушення академічної доброчесності
(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та/або в наукових публікаціях, є
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підставою для припинення процедури захисту та для відмови у присудженні ступеня доктора філософії або доктора
наук. У таких випадках науковий керівник, офіційні опоненти позбавляються права брати участь у роботі
спеціалізованих рад строком на 2 роки. Випадків здійснення наукового керівництва особами, які вчинили
порушення академічної доброчесності не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів. З метою надати кожному аспіранту
відповідну освітню підтримку у проведенні його або її наукового дослідження у навчальному плані є низка
дисциплін, що відповідають тематиці кожного з них. Керівники аспірантів є визнаними науковцями, мають широке
коло наукових інтересів та вагомих наукових публікацій, пройшли наукове стажування, або працювали в провідних
університетах та наукових центрах. Практика преміювання дисертантів і наукових керівників після захисту та за
публікації у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; проводяться
безкоштовний друк публікацій, дисертацій і авторефератів. Дисертаційне дослідження аспіранти проводять у 36
наукових та науково-діагностичних лабораторіях. ЗВО повністю фінансує проведення лабораторно-діагностичних
методів дослідження. 33 точки доступу до ліцензійної програми United States Medical Licensing Examination
(USMLE: Крок-1, Крок-2) для підготовки до міжнародних іспитів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Немає

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП має чіткий та належний механізм визнання та стимулювання виконання функцій консультування та наукового
керівництва. ОНП "Медицина" характеризується перевагами від персоніфікованого супроводу аспірантів з моменту
планування дисертаційного дослідження до захисту та подальшого працевлаштування. Дисертаційні дослідження
виконуються на заплановані теми у відповідності до напрямів досліджень чи трансферу знань, сфери наукових
інтересів науково-педагогічного персоналу. Зміст освітньо-наукової програми повністю відповідає науковим
інтересам аспірантів та сприяють формування унікального прикладу виховання, як науковця та викладача, так й
висококваліфікованого фахівця - лікаря. За своїм змістом ОНП сприяє отриманню широкого спектру загальних та
спеціальних компетенцій, які необхідні для проведення наукових досліджень світового рівня, спрямованих на
приріст наукових знань у сфері медицини. Наявні матеріальні ресурси та інші заохочення повною мірою
відповідають потребам дослідження, яке повинні здійснити аспіранти (практика преміювання дисертантів і
наукових керівників за публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз). Повне фінасування проведення
лабораторно-діагностичного дослідження ЗВО для аспірантів є унікальним для України. Аспіранти ЗДМУ повністю
задоволені послугами та матеріальними ресурсами, що знаходяться в їх розпорядженні. Сприяння з боку ЗВО
інтернаціоналізації наукової роботи аспірантів. Відзначаємо чітке визначення політики академічної доброчесності
для аспірантів та їх керівників.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

У поданих ЗВО документах завідомо недостовірних відомостей не виявлено. Програму візиту до ЗВО було узгоджено
відповідно до встановлених термінів. Адміністрацією закладу були створені сприятливі умови для роботи ЕГ та
проведення зустрічей, що були зазначені у програмі візиту. Фактів адміністративного впливу, тиску та погроз до
членів ЕГ та учасників зустрічей не було. Хотіли відмітити доброзичливе намагання колективу викладачів,
роботодавців та аспірантів щиро зацікавити ЕГ подальшими перспективами стратегії розвитку ОНП у ЗДМУ.
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V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 1 - Інформація про
викладачів.pdf

NYufhJGSw9mGqNK7siGCIZ05pdDtQtzF23LTKZZ8
dck=

Додаток Додаток 2 - СПИСОК.pdf Ox8ynB7IT7gsLsOiC4FIIi0rMTbUyq4Bw2v8Wcc5KI
U=

Додаток Додаток 3.pdf EiM7V8+zeBNErkQOlBnSG9EPNyhXxYDpedhCn7ot
32Y=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Коньков Дмитро Геннадійович

Члени експертної групи

Котик Тарас Любомирович

Остапенко Юлія Володимирівна
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